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DE VOLKSUNIE

DUiTSTÜüOEN
Geachte redaktie,
In de « Volksunie » van 6 .1amuan IS op d u e plaatsen spiaak
t a n het Duitsspi ekend landsgetfeslte
Deze belangstelling voor
onze heimat is op zichzelf piijzenswaaidig Als abonnent op uw
weekblad en als redakteur bi] de
« Bund der Deutschbelgier » weze
m e een korts stellingname veiooiloofd
Ik ken de redenen niet aip aw
korrespondent er toe
aangezet
hebben Kelmis Eupen en St Vith
t a vermelden. Ik was in ledei geval ontgoocheld dat daarbij de
besluiten van uw laatste kongres
over
de taalgrenzen van
het
Duitsspiekend gebied n»et weiden
vermeld
Dat de « Bund der Deutschbelgier » de invoering van een fransduits of duits-fians
taairegime
voor de zgn. platdietse streek
vraagt, klopt met meer In een
tweede biief aan de Minister van
Binnenlandse zaken ibrief die U
klaarblijkelijk kent) wordt voor
het betrokken gebied een afgetrapte
tweetaligheid voorgesteld,
waaibij de gemeenten vrij kunnen beschikken welke van de drie
landstalen hoofd- en neventaal
Bullen zijn Dit is zeker niet de
Ideale oplossing, het is echter dat,
•wat nog tot de mogelijkheden beIboo't
Betieffende uw opmeikmg dat,
een fians-duits legime (m de praktijk vergelijkbaar met een fransnedei lands legime) de onheiroepeJijke verfiansing zou betekenen,
weze opgemeikt dat tweetaligheid
in bestuurszaken — hoe ze er ook
zou uitzien en voor zover de tweede taal verplicht zou zijn — met
een slag de 130 j a n g e alleenheeischappij van het fians zou beëindigen en de eerste stap zou zijn
n a a r een latei e mogelijke noimalisermg
Hoewel ik peisoon'ijk de platdietse streek liefst in een op te richten eigen auondissement met Eupen en Sankt Vith zou zien leb
ik principieel niets tegen opneming m de piovmcie Limbuig On-

Zetelfabriek

der welk taaliegime zou zulks echter geschieden "> Zou het juist
zijn indien nedeilandae eentaligheid de fianse ecntaligheid zou
vei v a n g e n ' ' Ik denk van niet,
wsnt de thszis dat de I,imburgse
dialekten een bestanddeel van het
Nederlands zijn stoot op tegenspraak Ze worden zowsl van het
hoogduits als van het Nederlands
overkoepeld, van de eeistgenoemde met alleen m België doch ver
over de staatsgrens heen
Het ganse geoied Montzen-Aubel moet m zekere zm als een
overgangsgebied bescnouwd worden De « Bund der Deutschbelgier » houdt hiermede m zijn bovengenoemd voorstel rskenmg Als
m h e t velzeden, gelijk U teiecht
opmerkt hoogduits en nedei lands
zich ondel Img. onder bijval van
de lachende dei de, hebben bestreden, woidt het de hoogste tijd een
emde te maken aan de geimaanse
twist.
Met-hartelijke

gioeten
H S. - Eupen.
Redaktie : In een van de volgende nummers komen we op dit
onderwerj) terug
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KAMP ASTRID
Geachte Redactie.
In Uw weekblad «De Volksunie»
van 13 j a n laatsleden h a d ik het
genoegen iets over de toestand m
het K a m p Astrid, Stolberg, Eschweiler te lezeiï betreffende de
dienstorders
Ja, hetgeen geschreven
staat
over dit K a m p is de volle waarheid Daar ik er voor h e t ogenblik soldaat ben kan ik h e t weten
Wat Ik nog zou willen opmeiken
betreffende dit kamp is d a t de jufflouwen die bestellen m de kantine voor het merendeel Waals
/ijn, die geen woord Nederlands
kunnen spreken, dus Vlamingen
tiek uw plan ' Sommige van die
juffeitjes kunnen wel Nedeilands
spieken m a a r willen met ' D a t is
dan ook de reden waarom er altijd meer Walen m de kantine
zijn dan Vlamingen
Hiermede hoop ik dat die wantoestanden eens zullen veiandelen Misschien nog een « Mars op
Biussel » '
V aamse Soldaat.

QEEN GELD VOOR
LIEDEKERKE
Mijnheien,
De bewoneis van Liedekerke
kunnen iedere dag vaststellen d a t
ZIJ m a a r Vlamingen zijn. D?ze
gsmeente
met 10 000
inwoners
heeft een wegennet dat een echte
schande is Vooial de nieuwe wij.
ken (Laan I Peehoopstiaat, Vieibunderstraat) zijn bij regsnweai
piaktisch met te bereiken
Wanneer gaat dat schandaal
eindigen '> Moest Liedekerke m de
Borinage liggen, dan zouden de
bestaande
toestanden
rap
zijn
veianderd Maar er wonen slechts
10 000 Vlam ngen
A B - Liedekerke

VOLKSUNIE

MUTUALITEIT
Mijnheren

Onlangs was ik op bezoek bij
h s t nationaal werk voor oorlogsmvalieden te Brussel.
Aan het winket kreeg ik ^en
Vlaams-onkundige bed'enie, die,
gezien mijn
Vlaamse
houding,
toch spoedig een beioep deed op
een nedeilandstalige (zij het dan
ook m a a r een gebiekkige) ambts
bloeder
Ik stond verbaasd over dit mierennest
bedienden,
waar
het
F r a n s schei m g en inslag was net
alsof er daai geen Vlaamse zaken
ta behandelen vallen Wij weten
nochtans dat Vlaandeien in 14 18
ruim twee derden der doden en
gekwetsten moest leveren
Iets heeft mij daar opvallend
getroffen
a a n een bepaalde
schiijfta,fel zat een 40 a 50-jarige
m a t a n t e aan h e t telefoneren met
wie weet ik met M a a r ze zat koizelig en slecht gemutst; toen ze
h e t toestel toesloeg en opgewonden uitriep : « A-t-oïi jamais su i
Plus peisonne ne connait Ie francais ' »
Hebt ge 't beet, waaide l e z e r '
De m a t a n t e zal geeigeid geweest
zijn omdat ae Vlamingen te veel
m 't Vlaams opbellen en zich
bewust worden van h u n nationale
rechten en plichten
Oudstrijder - Demze

Boterberg
LEDEZIJDE • LEDE

BUROHT VAN
FRAKSKiUONISME !

Op de morgen van de veikiezingen (26-3-61) was een ploeg van
de V U -Noorderkempen
aan
't
werk te Brecht Het was reeds bijn a dag Plots werden ze dooi een
waar legertje « kristelijke » syndikalisten en mutualisten aangevallen zodat alleen redding kon gezocht wolden m de vlucht Wij
kwamen er God zijdank zonder
kleerscheuren van af. Maar die pil
hebben wij tot op heden nog niet
kunnen slikken Al deze piopagan.
disten zijn inmiddels aange.jloten
bij de Vlaamse Ziekenkas; m afwachting van een Vlaamse vakbond m ons gewest zijn de meesten vakbondloos gewoiden, w a n t
de V U-Noorderkempen kan wel
tegen een slag en een stoot Maar
he*" zal nooit meer gebeuren d a t
WIJ meppen kiijgen van onze eigen duiten I
En wat denken de V U - l e z e i s er
over '
NB
• Het
Hoofdsekretariaat
van deze Vlaamse Ziekenkas is gevestigd Koningstraat 10, Antwerpen Er zijn plaatselijke sekretaiiaten in de Voorkempen te Schoten en te Schilde, en weldra ook
te Brasschaat en te Kapellen
P V - Schoten

BIJ DE POST

MERLOT KOMT

Beste Volksunie,

Mijne Heren,
Op maandag 5 februari 1962 zal
te Grimbergen, wijk
Verbrande
Brug, een plechtigheid plaats vinden bij gelegenheid van het begin der wei ken voor het hei stel
van de kanaalbrug
Niemand minder dan de Waalse minister Merlot zal de plechtigheid voorzitten Hij zal er n a a r
alle waaischijnlijkheid een toespiaak^ iiouden In welke taal dit
zal gebeuren moet U met vragen
Grimbergen is een Vlaamse gemeente, en daaiom bereiden de
Giimbergenaais de minister eventueel een « warm » onthaal vooi
Met deze inviteer ik alle mensen van de Volksunie die deze dag
vrij zi]n ons te komen helpen
Hartelijk welkom
De Wijk Verbrande Biug te
Grimbergen bereikt
men
best
langs Vilvoorde, een tweetal kilometers vooibij de Vilvoordse kanaalbiug, lichting Willebroek, linkeroever. Ook bereikbaai
'angs
Giimbergen-doip of Eppegem
VU-er - Gnmbeigen.
Redaktie : O. K. wij nemen de
uitnodiging van onze lezer aan.

TE RUSTIG
Mijne Heien
Het fantastisch schandaal van
de zogezegde voorgestelde taalgrens dooi de uitvinders Gilson
Lefevie en konsoorten, die voor de
zoveelste maal voor sensatie zoigen kan niet worden a a n v a a i d
door het Vlaamse volk
Mag Ik U Vlagen waai voor nu
eigenlijk de « Mars op Brussel »
gediend heeft '
Zi n WIJ soms te rustig geweest'

Een vriend, beambte bij de post
m een Antweipse lanagemeente,
meldde ons volgend
belangrijk
feit •
I n september 1960 weid dooi
dhi P W Segers een ontwerp van
K B voorgelegd a a n de kabinetslaad, waaibij bepaald werd d a t
van 11 61 de ontvangerijen zouden
gerangschikt woiden volgens h u n
belangt ijkheid voortvloeiende uit
h u n p u n t e n a a n t a l Het was echtei wel verstaan dat df vei eiste
grens vooi de eerstaanwezende
ontvangerijen zou teiuggebracht
worden van 2 000 op 1200 p u n t e n
Dit ontwerp was a a n de Departementale Raad van Advies voorgelegd Deze r a a d h a d zijn mstemming betuigd onder de uitdiukkelijke
voorwaarden
van
laatstgenoemde verhoging van het
a a n t a l e a ontvangerijen
Ingevolge deze wijzigingen zouden 27 kantoien van Istp klas tot
eerstaanwezend verheven worden
Wanneei nu m h e t staatsblad nr
29 van m a a i t 1961 h e t K B veischeen, werd het
uitdiukkelijk
voorziene a a n t a l van 27 kantoren
1ste klas verminderd to*" 14
Dertien ontvangeiijen vielen alzo af De meeste ond?"- deze deitien wat en Vlaamse kantoren onder meer ' Vilvoorde 1 St Ti uiden. Moeski oen. Tienen 1 Lier
Ronse, Merksem 1 en Brussel 25
-{ Brussel 9
Deze doenwijze is andermaal
een wraakroepende
achteruitsteImg der Vlaamse gemeenten
Bovendien zijn weerom talrijke
ambtenaren die niet in staat zijn

Om zich vei huizingen op de hals
t e halen en de verzekering hadden ter plaatse te kimnen bevordeid wolden, a n d e i m a a l m h u n
loopbaan geblokkeerd
El dient dringend geëist d a t h e t
K B . van m a a r t 1961 dient gewijzigd en volledig m de oorspronkelijke zin voorgesteld
Tot daar een postbeambte, die
het weten kan
Het wordt n u stilaan genoeg '
Hier baten geen deeloplossingen
meer !
Hier baat enkel nog een '•adikaal middel : FEDERALISME i
P V - Schoten.

FAOiLITEITEN
Mijnheien
I n onze gemeente m de Antwerpse Kempen woont smds 10
j a a r « une fiancaise » Ze k e n t
« pas un mot flamand » en ze
heeft al meerdere bakkers, beenhouweis, melkboeren en kraideniers a a n de deur gezet. Zij vindt
die mensen « béte » o m d a t ze
geen f r a n s leien, dan zouden ze
toch meer zaken k u n n e n doen.
Maar ze heeft ook dikwijls klachten over h e t een en h e t ander d a t
de politie aanbelangt, en d a t is
n u juist h e t ergste
Zou er geen « vlaamse » mmistei gevonden woiden die a a n die
d a m e faciliteiten kan verlenen en
een « garde-champêtre bihngue »
zou k u n n e n benoemen, zodat zij
m e t h a a r verzuchtingen terecht
komt.
Misschien kan dit nog wel bij
h e t wetsvoorstel Gilson g e v o e d
wolden ?
V.R.

SOCIALE WETTEN
Waaide Redaktie
Met uw bestvmden, zou ik giaag
een bemerking m a k e n op ons lijiblad « De Volksimie » I n h e r h a a l de diskussies na h e t aanbieden
van een abonnement tijdens onze
aktie, kwam h e t verlangen n a a r
voor m ons blad iets meer te lezen over sociale wetgeving Is h e t
mogelijk wekelijks nieo een kolommetje, doch een halve bladzijde te wijden aan gezinsvergoedingen, pensioenen, en zomeer, en
daarbij de s t a n d p u n t e n van de
Volksunie mee te delen, omtrent
meuw te stemmen wetten daarover. Ik denk hiei vooral a a n h e t
toestaan van kiedieten a a n lage
rentevoet, voor
jonggehuwden
of zijn h e t steeds de socialisten
die sociale wetgeving als h u n
slagvaardigste wapen weten
te
handteren '
Ik hoop daaiover iets meer te
vernemen Intussen zien we met
opluchting opnieuw « Tjeef Kalloot » vel schijnen, en wensen a a n
de Redaktie het besf-e van net
beste
V U lezei - Torhout
Redaktie : U zult reeds bemerkt
hebben d a t we aan deze vraagstukken af en toe de nodige aandacht schenken.
We overwegen inderdaad, dergelijke rubrieken \ a k e r te brengen.
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TAALGRENSDEBAT
jaar na de grote taalwetdeD ertig
batten is t h a n s in de Kamer het
debat begonnen over de herziening
en de wijziging van het werk dat in
1932 werd ondernomen en d a t niet
bestand is gebleken tegen de toets
van nauwelijks een kwarteeuw tijd.
Aan h e t begin van het debat deze
week stond een matte Gilson, een
Gilson die op een kleurloze wijze zijn
eigen werk inleidde, het werk dat na
weken aarzeling, onzekerheid, touwtrekkerij
en koehandel, eindelijk
toch rijp voor bespreking werd geacht.
Gilson beriep zich op vier grote beginselen die ten grondslag zouden liggen aan het ontwerp tot afbakening
van de taalgrens en aan de twee overige ontwerpen die binnenkort zullen worden behandeld. Deze fraaie
beginselen werden in de mond van
• Gilson even fraaie leuens. Om welke
beginselen gaat het dan wel ?

is ten eerste de integriteit der
E rtaalgemeenschappen
die
moet
worden gewaarborgd. De afbakening
van de taalgrens zoals ze ons door de
regering wordt voorgesteld, is op verschillende belang.rijke,puijten in tegenspraak met dit beginsel, is dus een
leugen. Veel meer nog geldt zulks voor
de beide overige ontwerpen, waarvan
men t h a n s reeds weet dat zij de integriteit van het Vlaamse land rond
Brussel verder zullen aantasten.
Er is vervolgens, steeds volgens
Gilson, de noodzaak om een regime
van wederzijdse achting in te voeren. Ook dit ogenschijnlijk fraaie beginsel is niets meer dan grof boerenbedrog. De achting die de franssprekenden en de franskiljons in België
steeds hebben gehad voor het Nederlands, moet gezocht worden gelijk de
befaamde naald in de hooiberg.
Het taalgrensontwerp Gilson en de
twee overige ontwerpen veranderen
hieraan niets, kunnen ook hieraan
niets veranderen. Eerbied is liet gevolg van een houding en een levensstijl; achting kan nooit een wettekst
zijn.
Beginsel nummer twee van Gilson
is een leugen waarvan men hoogstens
kan zeggen dat het een literaire leugen is.

eginsel drie doet wel zeer eigenB aardig
aan. Het heet dat nauwere
banden moeten worden gelegd tussen
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de Belgen. Weer eens, het klinkt Destrée, van Cauwelaert, Janson,
schoon.
Max, werd besproken, bekend en
Maar is het niet grotesk, dat na goedgekeurd dan is men wel geneigd
meer dan honderd een en dertig jaar om 't evangelie dat door grote m a n Belgisch unitarisme, dat na honderd nen van vandaag wordt gepredikt
een en dertig jaar unitair-franskil- met een korreltje zout te nemen.
jonse gelijkschakeling er nog be- Wanneer men vaststelt dat de pohoefte zou zijn aan nauwere banden. ging van 1932 om het unitarisme
Ons dunkt dat in tegendeel het vol- leefbaar te maken, schitterend is misledig fiasko van het unitaristisch re- lukt, dan komt men in de verleiding
cept zoals het thans tot uiting komt de historische paradel even door te
zowel in Vlaanderen als in Wallonië, trekken. Er is o.m. toen door Max
eerder zou pleiten voor ietwat lossere verklaard dat de hoofdstad, de
banden. De unitaristische wurging die hoofdstad van alle Belgen is en dat
het hele land verstikt, zou dienen de Vlamingen zowel als de Walen er
op te houden.
zich moeten thuisvoelen. Deze fraaie
En dan tenslotte het vierde begin- retoriek uit de mond van een der
sel : het bevorderen van de talenken- grootste vlaamshaters doet ons huinis.
veren wanneer wij ze vergelijken met
Dat kan zeer mooi klinken uit de de vier beginselen van Gilson.
mond van de een of andere professor, die het vraagstuk voor de een
oif andere UNESCO-kommissie louter
e regering heeft, zoals Mr van der
teoretisch benadert. Uit de mond van
Eist gedurende de tweede dag van
een Belgische minister echter, uit de
het
debat deze week aanstipte, om
mond van Gilson is het een leugen
en wel de gevaarlijkste leugen van redenen van louter lage politieke bedé vier want wanneer de Vlamingen rekening er de voorkeur aan gegeven
ooit het slachtoffer zijn geweest van de regeling der Waals-Vlaamse veriets, dan is het toch wel van hun be- houdingen uit te rafelen tot verschilreidheid om meertalig te zijn. Op so- lende ontwerpen in plaats van ze in
ciaal gebied, op ekonomisch gebied, haar greheel en gelijktijdig te herzien
op kultureel gebied, op politiek ge- in funktie van duidelijk voorop gebied, op karitatief gebied, op sportge- zette beginselen. De regering heeft
bied, wordt alles in België aan de gehoopt dat zij door een « gemakketop gedacht, bestudeerd, gezegd, ge- lijk » eerste ontwerp voor een «geschreven en verspreid in het Frans. makkelijk » parlement te brengen, de
Wanneer tegenover deze Belgische weg zou effenen voor een « gemakkehouding eenzelfde Vlaamse houding lijke » afhandeling van de volgende
zou staan, dan zou de eenheidsstaat ontwerpen.
België met al zijn voor Vlaanderen
Wij menen dat zij wat al te optinadelige gevolgen, overnacht onmomistisch
is maar wij stellen tezelfdergelijk worden. Alleen de bereidheid
van de Vlamingen om te spelen voor tijd vast dat dit eerste ontwerp, van
adjunkt en voor vertaler, bestendigt overgroot belang voor het Vlaamse
het Belgisch unitarisme. Het vierde volk, door heelwat Vlaamse gekozebeginsel van Gilson is er op gericht nen beschouwd wordt als een roudeze Vlaamse bereidheid, de vaak tine-zaak.
slaafse bereidheid, nog te veralgeToen Mr van der Eist in de vroege
menen; deze bereidheid in de admi- namiddag, donderdag het woord
nistratie bv. aan te wakkeren met voerde in de Kamer, bevonden er
wat men in andere landen aan de zich nauwelijks een tiental Vlaamse
liftboy of de schoenpoetser geeft.
C.V.P.-ers onder, zijn gehoor. Het is
beschamend, het is vernederend, het
is ongehoord.
Het protest dat van der Eist in de
r zijn bij het begin van het debat Kamer heeft gemaakt, is het proces
een paar historische paralelen ge- van de afwezige heren, het proces van
Vlaamse
knechtenmentaliteit.
maakt. Er is bv. herinnerd aan het de
debat over de taalwetten (1932) en 't Was het daarom dat zij verdwenen
feit dat in dit debat de « grote » n a - n a a r gezelliger oorden ?
Mr van der Eist, had alle redenen
men uit onze politieke geschiedenis
hebben geschitterd. Wanneer men plus één, de bijkomende reden nameiets meer dan een kwart eeuw later lijk van het Vlaams absenteïsme' in
ziet wat er overblijft van wat des- het debat, om te verklaren : «Ik heb
tijds door mannen als Vandervelden, het bewustzijn dat ik hier niet alleen

optreedt als de woordvoerder van d a |
gedeelte van het kiezerskorps in
Vlaanderen, dat door mijn groep vertegenwoordigd wordt, maar dat ik h e l
standgjmt verdedig dat door gans he%
bewuste
Vlaanderen
ingenomen
wordt, het standpunt van alle Vlaamse kultuurverenigingen. De vijf volksvertegenwoordigers der Vlaams-nationale partij, die zich in dit debat
reeds lieten gelden en die zich stellig niet onbetuigd zullen laten wanneer de amendementen aan de beurt
komen zijn Vlaanderens enige radikalen.

voorzitter van de Volksunie, op
D ewiens
rede wij volgende week bij
onze slotbeschouwingen over het debat terugkomen, besloot met volgende woorden die ver buiten de grenzen van de Vlaams-nationale partij
zullen worden gehoord :
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Welnu, wat de regering wil, wat
door de regering voorgesteld wordt is
regelrecht in strijd op wezenlijk»
punten met hetgeen in dit Memorandum vooropgesteld wordt.
Ik wil hier ook even herinneren
aan de verklaring van het A.C.W,
over de Waal-Vlaamse verhoudingen,
van 30 september 1961, om er op te
wijzen dat de regeringsontwerpen op
meerdere punten in strijd zijn met
het programma vervat in deze verklaring.
Met de gepaste eerbied wens ik nog
te verwijzen naar de indrukwekkende stellingname van twee onzer
grootste levende Vlaamse kultuurdragers : Stijn Streuvels en Herman
Teirlinck, die het nodig geoordeeld
hebben plechtig te waarschuwen !
De Vlaamse massa heeft op 22 ok-*
tober 11. te Brussel, op Initiatief van
h e t Vlaams Aktiekoi^iitee Brussel en
Taalgrens, ondubbelzinnig uiting gegeven aan de vastberaden wil zich ia
verzetten tegen tegemoetkomingen
en gebiedsroof.
Het is thans aan de vertegenwoordigers van dit Vlaamse volk in het
parlement hun verantwoordelijkheid
op te nemen.
De ogen van alle Vlamineen zijn
op hen gericht.
Wij hopen dat zij het slechte voorbeeld van de Vlaamse ministers niet
zullen volgen, dat zij hun goedkeuring
niet zullen geven aan de regeringspolitlek en de regeringsontwerpen.
Nu of nooit weegt op ons allen d«
plicht trouw te zijn aan ons volk.

3

Maak u uit den drijf van mijn bewogen woord,

I

Gij die schrikt voor kracht, die vreest de ruwe waarheid,

I

Maar, die Vlaamsch nog voelt, staat op van oord tot oord;
Spreekt in trouw mij na en geeft het openbaarheid;

I
I

België wordt beklaagd, maar Vlaanderen wordt vermoord!

I

R. de Clercq
•i:ilS»^''^JDtÊKXSS^'
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OOK NEEN
In de Volksgazet van vrijdag 26 januari verscheen een hoofdartiltel « In
het Vlaams zoals in het Frans neen ».
Het opschrift verraadt weer de afkeer van Jos van Eynde voor de
Vlaamse Katolieken Verre van ons te
ontkennen dat er veel Katolieke
Vlaamse lummels zijn. Het percent
Vlaamse socialistische knullen is echter niet geringer.
Het artikel betoogt dat in de regeringskontrakt niets staat over de
departement van Openbaar Onderwijs en dat Theo Lefèvre dat ook
nooit gevraagd heeft bij de regeringsvorming,
Evenmin als hij iets vroeg betreffende NILOS !
Het is inderdaad zo dat Theo Lefèvre dit niet ontkent.
Het geschrijf van de Vlaamse
C.V.P.-pers is natuurlijk weer afleiding. Op het ogenblik dat de Vlaamse
C.V.P. moest doorbijten, namelijk bij
de regeringsvorming, lieten ze de
franskiljon Theo Lefèvre zijn (unitaristische) zin doen. Achteraf willen
ze dan rookgordijnen verspreiden.
Tienduizenden van hun flamingantische kiezers hebben in maart 1961
getoond dat ze het 130 jaar oude bedrog van de « Vlaamse » C.V.P. beu
«ijn,
En wij hebben krachtig de indruk
dal vele «ieuwe tienduizenden dit
ook volgende maal bij de verkiezingen zullen tonen.
Bedriegers,kunnen wel meeval hebben,
Het blijft echter niet eeuwig duren.

ERMEE BEGINNEN
Anderzijds schreef ,Tos van Eynde
in de Volksgazet dat men stelselmatig moest terugkeren naar de besluiten van de kommissie Harmei. Zo
zullen Edingen en Mark Vlaamse gemeenten blijven evenals de randgemeenten Alle « faciliteiten » of tegemoetkomingen zullen daarbij afgeschaft worden.
Voorstellen Jos ! De Volksunie zal
achter U staan.
Wij zullen zien of bij de Vlaamse
socialisten zoals bij de Vlaamse C.V.P.
woorden oorden worden !

P.V.V. BOVEN
Als er bij de Vlaamse C.V.P. en bij
de Vlaamse B.S.P. ontelbare lummels
zijn dan is het nogal wat anders bij
de « Vlaamse » P.V.V. Daar zit klaarblijkelijk niets anders dan mensen
van hogervermeld slag.
«
Zo hadden wij het « genoegen » hel
o Volksbelang - Neohumanisme » in
te zien van 27 januari 11. In een artikel « Federalisme, oh mon amour »
gaan ze te keer tegen het overschilderen van hel Frans op tweetalige
Btraatnaamborde;n in het Vlaamse
land
De Vlaamse P.V.V. is dus nog voor
tweetaligheid in Vlaanderen.
Ook Grootjans die als verantwoorde, jke uitgever vermeld staat.
.{i.i lijkt ons anders eerder onveran woordelijk.
In hun rubriek « Ieder zijn waarheid» hebben ze het ook over de «Brusselse verhoudingen ». Daar geven ze
op als nederlandstalig te Brussel
20 % tegen 80 % franstaligen en voor
het overige deel van het arrondissement nog 10 % franstaligen.
Die mannen zijn al jaren vooruit
op de meest ongunstige talentelling.
In heel het blad staat een goede
zin Wij halen hem aan :
« Wie de groteske moed heeft van
te beweren dat hij Belg is wordt onmiddellijk geplaatst in het Tervurenmuseum ».

Inderdaad, de laatste unitaristische
zot zullen we ooit in een museum
voor folklore steken.
Het zal een Vlaamse P.V.V.-er zijn.

VAN 5 TOT 15
In De Standaard van vorige week
zaterdag beweert Manu Kuys dat, zo
de taalontwerpen van de C.V.P.-er
Gilson er door komen, de Volksunie
van 5 naar 15 zetels zal gaan.
De lezer zal verwonderd zijn maar
wij willen die 15 zetels zo niet.

Elke Volksunieaanhahger zal zich
de volgende weken tot het uiterste
inzetten om te beletten d a t de ontwerpen Gilson er door komen.
Omdat Vlaanderen voor ons boven
het partijbelang uitgaat.
En ver !
Neen aan Gilson !

DAAR ZOALS OVERAL
In de gerechlerlijke diensten is er
in Wallonië een gerechtelijke officier
op 51.900 inwoners. Voor Vlaanderen
is dat een voor 99.400 inwoners of

Open brief
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KADASTRALE PEREKWATIE
De Kamerfractie van de Volksunie
heeft geprobeerd te redden wat er
nog te redden vieL Dr. Van Leemputten kwam op de tribune om ons
s t a r d p u n t te verdedigen. Onze verkozenen hebben amendementen ingediend of gestemd om de schadelijke
gevolgen vooral voor de « cleyne luyden » in te dijken. Vergeefs. De geelrode koalitie kelderde iedere mildering. Onze groep heeft dan ook eenparig tegen gestemd.

Gilsofi

Mintiier van Binncnhindse
BRUSSEL

Zuli''n

Mijnheer,
Gij zijl er dus in geslaagd, b Ie Iiijssen op de altaren can
de publieke roem. Of liever : van de publieke beruchUieid.
Want van roem kan inen lastig gewagen wanneer honderddui'
zenden uw naam (?i de mo/id nemen als gold hel cyaankali.
Gij liibl /)('/ dii^ lil II'OIIILIII, iiinai ini :nlt graag toegeven dat gij er voor niets iti.-<.-yen:il. l w l.tciuloos verleden
van ajdweiler der salons heejl U hclcntnol niel voorbestemd
voor grote en grootse daden. Gij dankt uiv beruchtheid aan
het karwei dat de heer Theo Lefèvre' U"''heefl opgedragen en
'waarvan gij U Itcijt nul uil, I il.l in omziehtigheid van een
b'onsligc dinosaurus.

NOG DE PEREKWATIE
De Middenstandsverenigingen hebben massabetogingen ingericht om te
protesteren tegen de voorgenomen
perekwatie. Zij hebben de parlementairen bezworen, in het bijzijn van
Van den Boêynants,*"dfe'^éïëkwa'tie
niel Ie stemmen, onder bedreiging
hun namen bekend te maken brj de
volgende verkiezingen. In de K a m é t
is herhaaldelijk betoogd geworden
dat de kleine middenstander het
zwaarst zal getroffen worden. Deze
politiek past als een handschoen voor
de rode kameraden, die op deze m a nier proberen de middenstandsparasieten uit te schakelen, en de weg vrij
te maken voor hun coöperatieven.
Maar wal met het C.V.P. middenstandsbondje, de N.C.M.V., dat twee
voormannen in de regering heeft, de
minister van Middenstand, die het
ambtelijk voor de middenstand moet
opnemen, en de minister van financiën, die de perekwatie toepast ?
Het N.C.M.V. heeft toch waarschuwingsvergaderingen gehouden tegen
de kadastrale perekwatie. Waarschuwing die door de eigen ministeriële
kornuiten feestelijk in de wind werd
geslagen. De N.C.M.V.-bonsjes wisten
dat natuurlijk vooraf. Maar gaan de
argeloze leden zich verder laten ringeloren ?
Het is te hopen dat de onafhankelijke Middenstandsverenigingen onafhankelijk hun bedreiging zullen
uitvoeren, anders zullen hun latere
bedreigingen
op
schouderophalen
worden onthaald, en zal hun krediet
in eigen rangen loodrecht zakken.

Kn dal h-arwei..j^J, mijnheer, liel/l, gij te danken «</« uiv
wieg, aan uw verleden van Brusselse salonard. Gij zijl als het
ware van in den beginne voorbestemd geweest voor de smerige
job die gij thaiu verricht. Want luie beter dan een Bra-'iselaar,
een Sjusselaar natuurlijk die b-ehoort tol de fine fleur de la
capitate, kan belast worden met de grootse taal; van hel redden
der nationale eenheid ? Memand I Alleen «'/.• :ii h .ili niii
door Brussel te redden, ivie vechl voor zijn vijio il.,flj. lum
de maag en de geldbeugel lan zijn lhts:.e, alleen een l'.ru'tselse
franskiljon is in staat om alles, maar dan ooi; alles, n^aleloos
te offeren op het altaar van de Belgische eenljeid en de Brusselse lieerschappij.
Geen Vlaming. Want een i taming, hoe slaafs en verknecht ook (en gij hebt dagelijks de gelegenheid tussen uw
collega's enkele slaafse en verknechtc Vlamingen te besluderen), zou toch nog steeds moeite hebben om zichzelf te overtuigen van hel maleloos belang van bv, een te St-CenesiusRode ingeweken gepenslonneerd Brussels herbergier. En ook
geen Waal. Want de Waal is in juist geteld 131 jaar wel zo
verstandig geworden d'Qt hij de Brusselse ambitie, de Brusselse pretentie en de Brusselse arrogantie aan het ivagenlje
laat trekicen.
Allfr/i uu l'.itr^^chii'i iiii-.. Uil sooiI lilussclaar êat nooit
ook maar de geringste belangbletlcng heejl gehad voor de taal
en de kuituur van de Menapiërs uit het ^oorden. Het soort
dat via radio en TV, als hel absoluut moet, zich richt tot zijn
Oeaarde Llanlgenoote. En dat in beperkter kring hef taaltje
spreekt waarmee u l'oncle de Bruxelles iy, tot giool jolijt van
de Parijzenaars, nu al meer dan een eeuw in liet franse cabaret
zijn succesnummer heeft.
Mirii nu liiii^- 1:1111 ijflijh gij l.uii zo bekrompen, zo
ziende blind, zo mateloos dom zijn om het vraagstuk der
Waals-Vlaamse verhoudingen te hei leiden tot het vraagstuk
van enkele villa's en bungaloivs in de Brusselse randgemeenten. Alteen een Brusselaar gelijk gij heeft de nodige sluwheid,
de lepe handigheid om Vlamingen en Walen in dat eenheidsstaalje van TI blijvend tegen mekaar op te ruien. Divide cl
Jmpera; laat ze vechten tot meerdere eer en glorie van de
capitate
Gij begaat, mijnheer, maar één capilatc blunder. Gij zijl
vertrokken van de eenvoudige veronderstelling dat, ivat 1-11
jaar herll iimnnisieerd ook vandaag nog irel eens Z'd gaan.
'Dat, inijiiheei, is een erreur die niel juist is. Wij hel>ben er 'onze buik van vol. Van U. Van uw soort Brusselaars.
Van UIV Brussels Diktat.
Wij maken ons Irouweus ftreed om het U eens voor
goed duidelijk te maken. Gesnopen ?
'

voor het dubbel van de bevolkin,g.
Oost-Vlaanderen en Henegouwen
hebben ongeveer dezelfde bevolking.
Welnu, voor Henegouwen zijn er 33
gerechtelijke officieren, voor OostVlaanderen 10.
Voor het volledig Frans taalgebied
(buiten Brussel) waren er in 1955
nochtans maar 16.494 gevonniste betichten, voor het Nederlands taalgebied (Brussel uitgezonderd) waren er
30.189.
Een Waals gerechtelijk
officier
werkt 25 % van een Vlaamse !
Dat ook Brussel bevoordeeld is ligt
in de lijn van de verwachtingen.
Ook daar is er een gerechtelijke
officier per 52.000 inwoners.
Het klopt altijd in België.
Tegen Vlaanderen.

dio Genes.
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VERBODEN LECTUUR ?

g
^
^
=
=
^
^
^
^
^
^
^
=
^

De toelichting lot het wetsvoorstel
van Reimond Mattheyssens werd in
« De Standaard » gepubliceerd onder
de titel « Afschaffing van transmutatieklassen ». Deze titel is misleidend omdat hij suggereert dat deze
afschaffing het voornaamste oogmerk is, terwijl toch de verdwijning
van gans het franstalig onderwijs
wordt beoogd. Dit laatste doelwit is
veel belangrijker zowel in zijn omvang als in zijn opzet. Dat is overduidelijk en blijkt uit het voorstel zelf.
Maar juist deze tekst werd niet gepubliceerd.
Geleide
voorlichting.
Standaard ?
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STEEDS MEER
Minister Merlot heeft Charleroi bezocht om aan de burgemeester mee te
delen dat hij in plaats van 900 miljoen, 3 miljard 250 miljoen zal besteden voor het kanaal Brussel-Charleroi. Dat m a a k t 1 miljard 350 miljoen
meer voor Wallonië.
Of wij Wallonië dan niets gunnen ?
Zeker wel. Maar we stellen altijd
weer vast dat Vlaanderen een ruime
achterstand heeft op Brusesl en Wallonië.
En hoe lost men dat op in dit land?
Door Wallonië altijd meer te geven
dan Vlaanderen.
Dit voor de flaminganten die nog
steeds voor de kleurpartijen kiezen.
Want die politiek die Brussel en
Wallonië steeds bevoordeelt tegenover
Vlaanderen wordt gesteund door een
meerderheid van volksvertegenwoordigers die Vlamingen zijn.
Vlamingen gekozen met de stemmen van de kleurflaminganten.

handtekening hebben geplaatst aan
het beruchte « manifest der Brusselse elite », manifest dat zover gaat ook
nog wel een paar faciliteiten aan de
Vlamingen te Brussel te gunnen.
Bij de ondertekenaars prijken ook
twee geestelijken : kannunik Van den
Bruwaene (bewonder- deze zuiver
Franse naam !) en abbé de Froidmont.
Men vraagt zich af wat er zou gebeuren met twee Vlaamse onderpastoors die een gelijkaardige tekst —
maar dan vanuit het Vlaamse standpunt — zouden ondertekenen. Het
antwoord is niet moeilijk : onderpastoor blijven. Op een kleine parochie. Gelijk Verschaeve.

BEWONDERAAR VAN
VLAANDEREN
Als de vos de passie preekt, boertjes hoedt uw ganzen ! Als Marcel

Grégoire in de « Soir » de lof van
Vlaanderen zingt, pas dan op, Vlamingen !
»
Want meneer Grégoire verklaart de
« schitterende plaats die Vlaanderen
bekleed heeft in de geschiedenis van
Europa » door het feit dat Vlaanderen « sinds eeuwen tweetalig is geweest ».
Het is zelfs al sinds meer dan een
eeuw tweetalig in België. Maar van
« schitterende plaats » worden wij
niet veel meer gewaar.

vingerwijzing. Men gaat zo prat o)^
alle mogelijke « vrijheden » dat men
tenslotte de verkoop en de verspreiding van alie mogelijke vieze rommel
nog een uiting van demokratie zouden gaan vinden. Er is niet alleen
dat. Er is het probleem van de erotiek-in-blik in de publiciteit, in da
kino en zelfs soms in onze eigea
Vlaamse T.V. Er is het probleem van
de « baancafés », langsheen de wegen vaak van gemeenten waar een
vroom en devoot gemeentebestuur de
teugels in handen heeft. Er is het
probleem van de handel-in-erotiek
via de gramofoonplaat, de « teenageruurtjes » in radio en T.V.

JEUGOMiSDADIGHEID

Onze rijke, welvarende, volgevreten Westerse wereld heeft ontdekt
dat de asfaltkultuur en de cellofaanerotiek gegeerde handelswaar is. En
dus is het achtbaar en oorbaar, er
de jeugd mee te lijf te gaan. « Die
Mörder sind unter uns », er zullen
nog kinderen kinderen vermoorden
zolang men de handelaars-in-zwijnerij het handwerk niet legt.

De moord op de kleine Magda De
Bruyne en de ontdekking van de 15jarige misdadiger hebben weer eens
volop de aandacht gevestigd op het
probleem der jeugdbescherming.
Dat de dader verklaarde, gehandeld te hebben onder invloed van
pornografische lektuur is een eerste

ZONDAG-EXPRESS
Te Antwerpen en te Gent beleefde
men vorige zondag het feit dat « Les
Sports » en «Matin-Sports » mededinging kregen van de zondagavonduitgave « van Zondag-Express ». Eindelijk een Vlaams sportblad 's zondags 's avonds » zegden de sportliefhebbers.
Inderdaad als men een Nederlandstalig sportblad kan kopen zullen die
franstaligen sportbladen uit Vlaanderen verdwijnen.
Zo zal Blavier zijn laatste verdedigers in Vlaanderen kwijt geraken.

VEEL GEWEERD
Gentleman Blavier, de beste scheidsrechter van het land — want hij mag
n a a r Chih ! —, is niet alleen in
Vlaanderen een uitermate gegeerde
gast. Neen ook in Wallonië wordt hij
op tal van plaatsen geweerd. Noch
F.C. Luik, noch Verviers, noch TlUeur
noch Hoei, willen hem nog op h u n
speelvelden. Niet te verwonderen dat
de Belgische voetbalbond hem naar
Vlaanderen en n a a r Chili moet sturen ! Te Luik kan hij nog hoofdzakelijk naar Standard gaan. Is het daarom dat hij te Aalst zo ploertig optrad
tegen Eendracht bij de wedstrijd
Aalst-Standaard Luik ?
Orh eigentijds te zijn vernamen we
dat in de geest van Gilson in tal van
Vlaamse steden een «komitee voor
onthaal » samengesteld werd om Blavier te verwelkomen waar hij nog • 1
optreden.
Zo hoort het. Eentalige Walen —
al zijn het dan nog voetbalvlegels —
moeten behoorlijk ontvangen worden.

DE GROTE MAN
Lefèvre heeft zich de eerste weken
na het vormen der regering aangesteld als de grote en sterke m a n
waarop het hele land nu al zo ongeveer een eeuw zat te wachten. Wat
ging hij allemaal niet aan het hoofd
van zijn « grote » regering.
Wat een nieuw politiek klimaat
ging er niet tot stand komen onder
de toverstad van de Gentse goochelaar.
Lefèvre moet destijds wel wat korter gezien hebben dan zijn neus lang
is. Want vandaag zit hij lelijk in de
rats. En wanneer zijn eigen C.V.P.bladen onderzoeken, hoe men uit de
rats kan geraken, dan blokletteren
zij niet « Zal Lefèvre dit of dat ?... »,
maar wel « Zal Spaak dit of dat ?.., ».
Schipper naast Mathilde : eersteminister naast Spaak. Zelfs meer na
dan n a a s t !

EN DE VLAAMSE

PROTEST PROTEST PROTEST
DE KUST IS VLAAMS
Vorige zaterdag hield de
« Immobiliënkamer
der
Belgische kust » h a a r jaarlijkse lunch. Dit overwegend Franstalig en franskiljons gezelschap wilde
van deze gelegenheid gebruik maken om enkele eisen op taalgebied n a a r voor
te brengen. Volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck en dr Herman Le
Compte hadden er echter
voor gezorgd, op de lunch
een Vlaams oogje in het
zeil te houden. Van bij h u n
aankomst liep het als een
vuurtje rond « la Volksunie
est la » ! De bestuursleden
die op voorhand verwittigd»
werden van de komst der
V.U. - ver tegenwoordigers
hadden er de halve nacht
aan besteed om h u n redevoeringen half te schrappen en te verbeteren. Beide
V.U.-vertegenwoordigers werden door een
franstalige « hótesse » verwelkomd en aan in het publiek eerst in het Frans en
dan In het Nederlands
voorgesteld. Volksvertegenwoordiger
Deconinck
maakte maar al dadelijk
van de gelegenheid gebruik
om een protest-redevoering te houden en het
Vlaams karakter van de
kust te beklemtonen. Over
hun
fransdoUe
wensen
dierven de heren tijdens de
lunch niet meer praten. Ze
hebben ze echter overgemaakt aan de vertegenwoordigers der provincie,
gemeenten, pers en ook aan
verschillende
ministers.
Deze wensen gaan van de
oprichting van een arrondissement der kust tot faciliteiten voor de franssprekenden, over de eis tot
oprichting van zg. « f unktionele » franstalige scholen.

PROTEST TE GENT
Ook te Gent bleek het
noodzakelijk, over te gaan
tot een direkt protest tegen franskiljonse doldriestheid.
De laatste der franskiljonse mohikanen belegden
op 26 januari in de zaal
Marnix, een protestbetoging tegen de afschaffing
der
transmutatieklassen,
de kulturele autonomie, het
federalisme. De 200 Gentse
bourgeois die zich voor deze
vergadering hadden verplaatst, hebben alleszins
spektakel gehad.
De vergadering
werd
voorgezeten door de katoenbaron Brasseur, van de
Union Cottonnière. Merchiers kwam herinneren
aan de zoete tijden van
het « Gand francais ».
Zelfs Willy de Clercq van
het Liberaal Vlaams Verbond had zijn nummertje
in dit cirkus dat wel sterk
naar de F. V.V.-manége
rook.

arms op. Ondanks het feit
dat de vergadering slechts
toegankelijk was voor « invites », waren
enkele
Vlaamsgezinden er in geslaagd binnen te geraken
en te zorgen voor het nodige lawaai en rook. Buiten
op de straat betoogden de
Gentse studenten en werd
het een vechtpartij in regel met de politie. Mijnheer
Brasseur zag tenslotte alleen nog heil in een overijlde opheffing der vergadering. Direkte aktie, de
goede metode !

DE STEMMING

Wie wil weten hoe de
stemming momenteel in
het Vlaamse land is en hoe
bv. het Vlaamsgezind katholiek publiek reageert,
moet maar eventjes naar
onze redaktie komen. We
zullen hem inzage geven
van de talloze afschriften
van brieven die door de
verbolgen lezers aan «De
Standaard» werden gestuurd, niet werden gepuMaar voordat iedereen bliceerd en tenslotte bij
zijn zegje had gezegd, zat ons terechtkwamen.
het er in de zaal al bovenOntgoocheling en woede,

woede die zich een weg
zoekt om door te breken.
Vandaag slechts brieven,
morgen reeds een open
protest. Bij dit open protest zal de Volksunie stellig voorgaan.

NEEN, GILSON
Onder dit motto maakt
de Volksunie zich gereed
pm de regeringsaanval op
Vlaanderen te verijdelen.
Overal worden protestmeetings ingerciht om het
Vlaams-nationale
standpunt te verduidelijken.
Alle Vlaams-nationalistische propagandisten en 3
kaderleden dienen zich ?
volledig in te zetten opdat
de stem van het Vlaamse
protest zou gehoord worden tot in de Wetstraat.
In de eerstkomende weken
dient een strijd gevoerd te
worden met de middelen en
de geestdrift van een verkiezingskampanje.
Wfj hebben geen keuze :
eens te meer moeten wij
de spits zijn van Vlaanderens verweerkracht.

De houding der regering
heeft natuurlijk de driestheid der franskiljons aan
de. kust versterkt; de houding der V.U. zal hen inmiddels wel reeds van enkele zoete illuzies hebben
beroofd.

ONDERPASTOORS ?
De Brusselse franstalige kranten
blijven met welgevallen lijsten publiceren van beroemde of minder beroemde hoofdstedelingen die hun

Alleen een krachtdadig
protest kan deze heren t e genhouden !

TERUG NAAR BRUSSEL MET 350.000
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PUNTA-DEL-ESTE
-^ o.a.s.-konferentie :
zachtgekookf eitje
Cuba heeft met Frankrijk
gemeen dat beide landen geplaagd
worden
door de
O.A.S. De Franse O.A.S. is de
terreurorganizatie van die
naam; de Cubaanse O.A.S. is
de organizatie der Amerikaanse staten die aan de
Uruguese kust, in Punta-delEste, vergadert om te beslissen over de betrekkingen der
O.A.S.-landen met het Castro-regime.
De V.S. hadden zich van
deze konferentie heel wat
voorgesteld : Castro zou definitief in de ban worden gedaan door de beide Amerika's. Zo'n vaart is het niet
gelopen en de konferentie
heeft eens te meer het bewijs gebracht dat het Cubaans eksperiment met aandacht en vaak met simpatie
wordt gevolgd beneden het
Panamakanaal,
De V.S. hebben aanvankelijk getracht, Cuba uit de organizatie te doen sluiten. De
40-man sterke Cubaanse delegatie, onder leiding van
prezident Osvaldo Dorticos
en dagbladdirekteur Carlos
Rafael Rodriguez, ging onmiddellijk in he-t tegenoffensief en wist te beletten dat
het Amerikaanse voorstel de
2/3 meerderheid kreeg. Het
was voor Castro een sprongetje met de hakken over de
sloot : er ontbrak slechts één
enkele stem voor de vereiste
meerderheid. Argentinië en
Haïti steunden aanvankelijk
de V.S. maar toen het op
stemmen aankwam, keerden
ze op hun stappen terug.
Toen Dean Rusk vaststelde
dat hij niet het onderste uit
de kan kon krijgen, gooide
hij het over een andere boeg
en stelde hij voor dat de
deelneming van Cuba aan de
werkzaamheden
van
de
O.A.S.-organizatie zou worden
geschorst. Een kommissie
kreeg tot opdracht dit voorstel te verwerken i-n een
handvest, waarbij het Castristische sisteem onverenigbaar wordt verklaard met
het lidmaatschap van de interamerikaanse verdedigingsorganizatie. Hoe dan ook, de
V.S. bereiken het doel niet
dat zij zich bij de aanvang
der konferentie hadden gesteld : het opsluiten van
Castro in een politieke leprozerij. Zulks belet de NoordAmerikanen
niet,
reeds
thans het uiteindelijk mager
rezultaat als een overwinning
voor te stellen. Ze worden
daarbij geholpen door het
feit dat ook Castro zijn bedoelingen in Punta-del-Este
met heeft kunnen verwezenlijken. De Cubaan stuurde
een zo talrijke delegatie onder leiding van zijn prezident
omdat hij van de konferentie een koeksistentie-show
wilde maken. Hij mikte wel
wat hoog; tenslotte moet hij
zich toch realizeren dat Amerika beneden het Panamakanaal zo afhankelijk is van
de V.S. dat de castristische
simpatien er niet anders dan
verdoken en heimelijk kunnen zijn.

Chester Bowles, Kennedy's
raadgever voor Zuid-Amerikaanse
aangelegenheden,
verklaarde <<. zeer verrast » te
zijn door de mate waarin het
aanzien van Castro in ZuidAmerika is gedaald. Dit is
een sprekend voorbeeld van
« wishfull thinking ».
Het is echter waar dat
Cuba voor een zeer ernstige
krizis staat. Ernesto « Che »
Guevara
heeft
drastische
rantsoeneringsmaatregelen
afgekondigd om de moeilijkheden te boven te komen die
veroorzaakt worden door de
grootste droogte sinds veertig jaar en de daaruit voortvloeiende rampzalige suikerrietoogst. Dat het schoentje
nog elders knelt blijkt echter > uit zijn verklaring dat
een aantal provincies er
slecht aan toe is wegens het
gebrek aan arbeiders.
De droogte heeft al vaker
de schuld gekregen van de
gevolgen van verkeerde planning. Zowel in Rusland, met
name in de Oekraïne van de
twintiger jaren, als onlangs
nog in China werden de
weersomstandigheden ingeroepen om de katastrofale
gevolgen van een verwaarlozing van de landbouw ten
voordele van een bruske industrializering te verdoezelen.
Chester Bowles heeft zijn
té optimistische verklaring
nog aangevuld met het volgende : « geduld is het enige
wat wij moeten hebben. Het
regime van Castro draagt de
sporen van zijn eigen ondergang in zich ». Een dergelijke verklaring is natuurlijk
een gemeenplaats die zowat
op alle regimes van toepassing is. Ze verbergt echter
slechts onvolkomen de werkelijke bedoeling ervan : de
V.S. zijn gedoemd om te
wachten wat het wordt met
Castro's eksperiment. Zelf
kunnen ze nog weinig aan de
loop der dingen veranderen.
En de konferentie te Punta-del-Este heeft bewezen
dat met ook in Zuid-Amerika
nog even geduld heeft. Men
wil het aanzien of Castro
niet te veel last krijgt van te
veel « droogten ». Maar men
blijft beneden Panama toch
nog steeds in de verleiding
<' om het ook eens te proberen ».

LONDEN
^

dubbele moraal

Te Londen heeft men met
ongenoegen vernomen dat de
republikeinse senator Kenneth Keating in de V.S. een
boekje
heeft
opengedaan
over de Oost-Westhandel.
Volgens Keating blijven de
bondgenoten der V S., in de
eerste plaats dan Engeland,
ijverig handel drijven in
strategische produkten met
de landen achter het Gordijn.
De kwestie van de OostWesthandel zelf kan hier wel
buiten beschouwing blijven.
Er is trouwens heel wat aan
te merken op het standpunt
der V.S. terzake. Maar dat
Keating met zijn rapport de
vinger op een kwalijke wonde
heeft gelegd, staat wel buiten twijfel. In vele Westerse

landen wordt er een dubbele
moraal op na gehouden : één
ten behoeve van de gewone
burgers en één ten behoeve
van de kapitaalkrachtige u p per-ten.
Terwijl de gewone burger
in bijna alle Westerse landen
een lange militaire dienstplicht moet ondergaan en
voorts ten behoeve van de
militaire budgetten fiskaal

gepluimd wordt, schijnt men
in het zakenleven de bestaande toestand juist prettig te vinden omdat hij extra-winsten toelaat. De door
Keating ontdekte ruilhandel
— machines tegen bontvelien — is immoreel. De Westerse kapitalisten blijven via
hun elektronische en andere
machines het Westers brem
in de Oosterse landen inves-

teren. In ruil daarvan importeren ze artikelen die slechts
op de Westerse luxe-markt
kunnen worden verhandeld.
Het officieel anti-kommunisme is een mantel die heel
wat viezigheidj es moet dekken. Hij is h e t geliefkoosde
kleed van wie juist het antikommunisme weet om te
buigen tot een extra-lucratieve zaak.

UW-GUINEA
el waler is veel i-e diep
Twee w e k e n geleden
voerde
een
Nederlands
Neptunus-vliegtuig een patroeljevlucht uit op een
negentigtal kilometer ten
zuidwesten van NieuwGuinea. Drie vlekjes op
het radarscherm bleken na
onderzoek evenveel Indonezische torpedoboten te
zijn die aan topsnelheid
naar de Nieuw-Guinese
kust voeren. De Neptunus
haalde er een paar fregatten bij die in de buurt p a troelj eerden en na een kort
vuurgevecht boorden de
Nederlanders één der schepen in de grond, waarop de
beide anderen verkozen
terug te lopen n a a r hun
thuishaven. De Nederlandse schepen visten uit h e t
water 'n 50-tal schipbreukelingen op; een dertffetal
anderen, waaronder Kommodore Suarso, verdronken.
Daarmee kwam er voorlopig een einde aan Soekarno's
wapengekletter.
Enkele weigerichte schoten
van het Nederlands boordgeschut lieten geen splinter meer heel van Indonesia's militaire bluf. Soekarno's leger had trots a a n gekondigd dat meer dan
3.000.000 vrijwilligers gereed stonden voor WestIrian («heet land >\ Indonezische n a a m voor NieuwGuinea),
maar
vergat
daarbij te vertellen op welke wijze men dacht, deze
vrijwilligers naar het operatieterrein
overzee
te
brengen. Het is bekend dat
Soekarno beschikt over een
luchtmacht van een vijfen-zeventigtal vliegtuigen
van Russische makelij. Onlangs nog ontving hij een
viertal onderzeeboten van
de Sovjets. De nodige tonnemaat om een leger overzee uit te zenden, ontbreekt hem echter volkomen. Zijn taktiek om aan
de kust van Nieuvz-Guinea
agenten af te zetten, liep
vroegtijdig dood op het
Nederlands kanonvuur.
De oorlog zal dus — bij
gebrek aan strijders, zoals
dat heet — voorlopig nog
wel niet plaats vinden.
Inmiddels blijft voor Nederland het p r o b l e e m
Nieuw-Guinea
bestaan.
Den Haag is er helemaal
niet op gesteld, nog lang
opgescheept te blijven met

/f//,? vrouwelijke vrijwilligers

een overzese bezitting die
een zuivere verliespost is.
De Nederlanders wensen
slechts in Nieuw-Guinea te
blijven tot dat de papoea's
in staat zijn, zelf h«t heft
in handen te nemen. De
ontvoogding van de inheemse bevolking wordt
stevig aangepakt en kost
de Nederlandse belastingbetaler een ronde gulden.
Met de Indoneziërs hebben
de papoea's hoegenaamd
niets gemeen; de geëvolueerde inlanders staan trouwens afkerig
tegenover
een Soekarno-regime. Zij
beseffen volkomen dat de
onafhankelijkheid
van
Nieuw-Guinea
slechts
voordelen kan brengen :
verdere relaties met Nederland,
ekonomische
en
technische hulp van de
wereldorganizaties en de
grote landen. Inlijving bij
Indonezië zou slechts betekenen dat de papoea's
een randvolk worden van
een rijk dat in de enkele
jaren van zijn bestaan nog
nooit heeft bewezen, speciale aandacht te hebben

voo

r de « bevrijding ».

voor de problemen van de
randvolkeren en de minderheden.
Toen de Nederlanders
destijds wat lelijk huishielden in « de gordel van
smaragd » was er een Nederlandse Multatuli om
dat aan te klagen. De I n donezische Multatuli moet
nog worden geboreri en
zijn lot schijnt nauwelijks
benijdenswaardiger te zullen zijn dan dat van de
Nederlander : dadelijk na
het tot zinken brengen
van zijn torpedoboten liet
Soekarno maar weer eens
16 vooraanstaande politieke tegenstrevers opsluiten.
Er is de geschiedenis va-n
het blank kolonialisme en
ze is niet fraai. Maar minder fraai nog is de geschiedenis van landen en staatslui die op enkele jaren tijd
van het
gekoloniseerde
naar het koloniserende
kamp overlopen. Die het
klaar trachten te spelen,
tegelijkertijd te poseren
voor verdrukten en anderen te verdrukken.
T.V.O.
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De Standaard
M a n u Ruys acht de minste toegeving a a n h e t franstalig imperialisme onverantwoord. Hij schrijft :
« Die handelwijze verdient m a a r
een antwoord : een onverzettelijk
neen tegenover ELKE maatregel
die de Franstaligen in h u n onsociale, misprijzende a p a r t h e i d versterkt. Van de uitslag van dit deb a t h a n g t voor vele jaren h € t lot
van de Vlaaaise beweging af.
I n zijn zaterdagse rubriek (c van
kamerleden en senatoren » tekende hij scherp h e t dilemna waarvoor de Vlaamse C.V.P.-ers s t a a n :
« Indien de ontwerpen van Gilson en Larock in h u n huidige
vorm door de regering gehandhaafd worden, doen zich twee mogelijkheden voor : ofwel legt de
Vlaainee rechterzijde er zich bij
neer, ofwel onttrekt zij de Volksunie een triomfantelijke overwinning bij de e.k. verkiezingen :
P ï a n s van der Eist komt dan met
ten minste vijftien klauwaarts terug. En voor de C.V.P. betekent
h e t meteen d a t zij niet langer de
grootste partij v a n h e t land is
I n h e t tweede geval wordt '.e
positie van h e t kabinet wel erg
moeilijk. R e n a a t van Elslande, die
er genoeg van heetc adjunkt te
spelen en verwijten te moeten
slikken, heeft niet veel meei- nodig om de deur met geweld achter
zich toe te smijten. Van renegaat
zou hij dan meens DE sterke m a n
van Vlaanderen worden. En Berten Declerck en Cutters zouden
d a t voorbeeld wel eens k u n n e n volgen.
Verder schrijft hij : Op de vooravond van h e t parlementair debat
over de taalgrens, kunnen wij ds
Vlamingen m a a r een r a a d sjeven :
Kijkt goed uit de ogen en laat U
niet in de doeken doen, want er
*wordt ''Itrstlg tegsn ons geintiigeerd ! En van de Vlaamse kamcr.leden V6,&waebj^» »SiJ dal z'j h u n
bleke berusting zouden afleggen:

en
met
ijdele
begoochelingen.
Niets zal ons worden gegeven, d a t
we niet met onze Vlaamse politieke m a c h t zullen hebben afgedwongen. E n h e t zal ons des te vriendelijker gegeven worden, als wij
h e t vastberadener en onweerstaanbaarder zullen hebben geèist. »
Red. : Dat zijn wijze woorden.
Maar zal Schildwacht en gans zijn
partij ze indachtig zijn, straks, bij
de behandeling der taalontwerpen
in h e t parlement ?

ste kringen van de Leuvense Alm a Mater begrepen zijn.
« Deze a-sociale houding van
franssprekenden zijn we wel voor
een deel gawend. Andere dingen
schokken ons erger : we weten
zeer precies d a t de hoogste akademische
overheden
lechtstreeks
druk uitoefenen om h e t opzet te
verwezenlijken. Er werd persoonlijk aangedrongen bij partijinstanties om de franstalige school erdoor te halen D a t is alles behalve
n u t t i g voor de vreedzame « koèksistentie » a a n onze universiteit...
Elke nederlandssprekende
aan
deze universiteit, ook m de hoogste akademische kringen, moet
hiertegen reageren. We waarschuwen ten scherpste voor dit reaktionnaire spelletje Het is onze
verdc«nde plicht verantwoordelijken scherp op de h a n d e n te kijken. Wie m de akademische wereld •'Verantwoordelijkheden kreeg
als Vlammg, moet deze als dusdanig gebruiken. . (Ja, we zijn zeer
konkreet. ) Er is voldoende verzet in ruime Vlaamse kringen d a t
men zich hierbij mterst strak k a n
houden. »
Ked. : Zolang de franstalige universiteit te Leuven blijft zal de bedreiging met verfransing op Leuven blijven drukken. Waarom ze
niet n a a r Namen brengen ? Daar
zijn de heertjes van de franstalige
<i elite » chez eux en wij zijn h u n
eeuwige pretentie kwijt.

HCTBELAMCVANLIHBURC
I n de pers van de meerderheidspartijen was er de voorbije weken
heel wat te doen i.v.m. de splitsing van h e t ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur en
de overheveling van h e t N.I.L.O.S.
De Limburgse katolieke k r a n t
antwoordde als volgt a a n de h.
CoUard, die de zaak N.I.L.O.S. besprak in zijn wekelijks artikel in
de socialistische pa-rtijpers :
« Vatten we nog eens zeer duidelijk samen :
1) Er werd ten aanzien van KILOS geen akkoord of afspraak
tussen de meerderheidspartijen gem a a k t bij de regeringsvorming;
2) De regeringsverklaring vermeldt geen woord over NILOS;
3) Toen n a d e r h a n d taleek d a t de
kwestie onverhoeds op h e t politieke vlak gesteld was, heeft de
leiding van de C.V.P. een tegemoetkomende houding aangenomen.
De heer Collard is derhalve niet
gerechtigd, n a a r h e t
voorbeeld
van Shylock, het hele pond vlees
op te eisen. »

Het Volk
Onze dierbare vriend « Schildwacht » schreef in een helder moment h e t volgende :
« De lange en eensluidende ervaring der Belgische politiek leert
ons. d a t wij. Vlamingen, nooit 'ets
gewonnen hebben door toegïvmgen en zelfs door de verregaande
toegevingen. De toegevingen hebben ons nooit een haat, nooit een
"T^rok, nooit' een tegenkanting bespaard en hebbsn ons nooit een
genegenheid of een
waardering
verworven.
Nooit heeft in dit land een
Vlaams politiek, cultureel, economisch of sociaal Isider een andere
waardering genoten dan dezs, die
werd bepaald door de m a c h t die
men in hem ontzien mo?st
Laten we ons d a n ook n^rt paai-

Gsven aan U w
bekoorliikheid.

interieuiL * * * • « « * * •

De Gazet van
Antwerpen
« Het wegvallen van elke partijdiscipline m a a k t de zaak niet eenvoudiger, wat de stemmingen betreft, doch heeft toch een voordeel in zich. Geen enkel Vlaams
kamerhd kan nog een voor Vlaanderen ongunstige houding aannemen, zich verschuilend achter de
partij tucht. »
Red. : P r a c h t i g ! Maar het zou
ons toch niet verwonderen d a t
voor de essentiële kwestie : de fa«
ciliteiten de partijtucht WEL zal
spelen. (Behoudens de enkelen die
de toelating zullen krijgen om tegen te stemmen.) Het zou ons verheugen moesten wij ongelijk halen. Voor Güson en zijn vrienden
is het hele opzet alleen maar be.
doeld om de faciliteiten erdoor te
halen. En zij zullen ze erdoor halen.
P.M.

De Linie
Het weekblad van de Jezuïeten
was deze week werkelijk radikaal
en wat meer is : duidelijk.
We hopen dat sommige « hogere (kerkelijke) kringen » dit Linie-citaatje ook eens onder ogen
krijgen :
« Omdat de taalvnjheid altijd
en overal in ons land de vrijheid
van de Franstalige is om altijd en
overal zijn t a a l te gebruiken, willen wij van geen taalvrijheid meer
weten. Omdat de
tweetaligheid

YOLKSGAZ
Vlamingen :

In « Volksgazet » verduidelijkte
Jos
van Eynde, ondervoorzitter
van de B.S.P. op zijn gekende manier ondubbelzinnig de stellingen
van de socialisten terzake :
Wij willen geen splitsing van
h e t ministerie van nationale opDit Leuvensr studentenweekblad
voeding en cultuur en wij eisen,
l a a t er geen twijfel over b r s t a a n
zoals h e t bij de vorming van de
d a t onder » de hoogste kringen
regering is overeengekomen, de onvan h e t l a n d » die snt:-V*aMis2
middellijke overheveling,
zonder
manoevers uitvoeren ock d» ho<^voorwaarden, van h e t nationaal
instituut voor lichamelijke opvoeding en sport n a a r het departement van Victor Larock, met dien
verstand» dat, zo in dit instituut
administratieve wijzigingen moeten worden doorgevoerd, deze door
de socialistische minister zullen
worden voorgesteld.
Dit was en is duidelijk. . sn het
zal niet veranderen, al danst heel
de CV.P. op h a a r kop. »
Red. : Wij zijn nieuwsgierig hoe
^enetiaanse b l i n d e n .
dat huiskrakeel zal aflopen. Een
Beschermen U w meubelen
Tironostiekje ?
Scheppen een ideale sfeer
De C.V.P. zal d s du=mcn leggen.
Garanderen de intimiteit van U w kamers,

Ons leven

DE NIEUWE GIDS
A. Vanhaverbeke (A. Breyne),de
trouwe paladijn van Theo Lefèvre
is blijkbaar gerust in de afloop
van de debatten over de taalont.
werpen. Hij schrijft :
« De eerste taalwet, die de taalgrens betreft, werd n a grondig onderzoek door de commissie voor
Bnnenlandse Zaken van de Kamer
eenparig goedgekeurd
En iedei
die de zin voor verantwoordelijkheid van onze volksvertegenwoordigers en senatoren kent weet dat
alle taalwetten, ook die betreffende Brussel, h e t centraal bestuur en
de randgemeenten, ook die betreffende het onderwijs en die betreffende de evenredigheid van de
Vlaamse
volksvertegenwoordiging
in het diplomatiek korps met grote meerderheden zullen goedgekeurd worden. »
Bed. : De Vlaamse C.V.P.-bladen
schijnen er nochtans anders over
te denken. M a a r Breyne zal wel
zijn pappenheimers kennen. Wij
ook trouwens.

steeds heeft betekend en nog betekent d a t de Vlaming de plicht
heeft F r a n s te kennen en de
Franstalige het recht alleen zijn
F r a n s te spreken, moet men bij
ons ook niet langer met de « veralgemeende tweetaligheid » komen
aandraven. En men moet vooral
niet het argument gebruiken dat
de jonge Vlamingen het F r a n s niet
meer perfect beheersen, want d a t
sluit alleen m a a r in dat zij eindelijk Nederlands beginnen te kennen. Men zal voortaan ons F r a n s
moeten nemen zoals het is, men
doet h e t wel voor de Kongolezen,
en drie taalontwerpen ot zevenentwintig, h e t zal d a a r niet meer aan
veranderen. »

Koopt b i j b e p r o e f d e V l a m i n g en bespaart steeds m i n i m u m
10 % o p u w u i t g a v e n .
Stads- of Butaangasvuur ( 3 v u r e n )
Stads- of Butaangasvuur

. . . .

(met oven)

t

.

475,— F
.

2.800,—

Butaangasradiatoren

1.400,—

Volautomatische Wasmachines
Wasmachines,
Elektrische

. . . " . , .

Droogzwierders,

13.500,—

Koelkasten

Huishoudapparaten.

Steeds m i n i m u m 20 tot 40 % k o r t i n g .
W i j geven tot 5 JAAR TOTALE WAARBORG
Dus

nooit

onaangename

uitgaven.
KONTANT OF KREDIET

=

verrassingen,

noch

onvoorziene

ZELFÖE PRIJS

V A N DOM ME,
Bankstraafr 44, Hombeek-Mechelen
Ook op Z o n - en feestdagen sta jk tot u w dienst.
Spoorwegautobus : Mechelen naar Kapellen o / d
Londerzeel.

Bos en

«n
* _

Ga mee mei uw riid !
Houten r o l l u i k e n in R.N.D.
Hechting
met
gegalvani-

[

Wentelende poort
Poort uit één stuk, g e w o o n lijk vlak model. Uitvoering
in elke a f m e t i n g . W o r d t , zo
gewenst, voorzien vart glasopeningen en vervaardigd
naar 't o n t w e r p door de
klant verstrekt. Vraagt ?i="^jveinig plaatsruimte

seerde haken, al óf niei
lichtgevend naar believen.
Bijzonder aangewezen voor
afsluiting van vensterramen
van g e w o n e w o o n h u i z e n .
Deze l u i k e n kunnen voorzien w o r d e n van een uitsteekinrichting

Schuifhekken
De steeds meer in voege
komende w i j z e v a n afsluiting voor uitstalramen en
toegangswegen van grote
afmetingen.
Samengesteld
uit Ijzer of a l u m i n i u m spijlen bestaande
uit
twee
gekoppelde U-ijzers

Zonnefenf
mef i n g e b o u w d e
gewrichtsarmen
Beschermt u w interieur
tegen de w a r m e , soms
vernietigende
zonnestralen.

A.jEüJLSiIHXiMIIIByMlJUPili^
^*

.•y.'

~r

M O D E R N E
Z O N - V A S T E
K L E U R E N .
M E K A N I E K
G E H E E L
I N G E B O U W D

ZONHOVEN
TEL. 132.31

DE VOLKSUNIE

^

WAALSE KOOLMIJNEN SLAGVELDEN
VOOR VLAAMSE PUTTERS
Miin^erkersziekle maakt slachloffers
f]'i'H onze redaltciir)
erleden iceeh hebben u-ij Itet standpunt van een antoiaruitbater te Aarschot, i.v.rn. hel rerroer ran
fendelarheiders,
uiteengezet. Daarin is duidelijk aangetoond d<ii ook dLe autoIcaroiulernemers, die inataan voor het -vervoer naar Wallonië,
op verre na geen (jenuilclcelijke Laak hehhen. Al hij al is de uitbnling van de lijn geen bron ran rijke inkomsten en het is dan
ook niet te verwonderen, dat de nnttn zelf om siaatstusienkomst
vraagt. Hij staat waarschijnlijk niet élleen en wij nemen grif
nan dat men met de huidige regeling (afdragen aan spoor- of
buurtspoorwegen, zware taksen enz...) geen luxe-hnssen ter
beschikking van de pendel arbeiders kan stellen. Een en ander
valt dus ooh ten nadele van deze laatsfen uif.

V

bewijzen dat hij werkelijk
gearbeid heeft. Leonard staat
spijtig genoeg niet alleen.
Enkele tijd geleden nog hebben wij geschreven dat het
vooral de Vlaamse arbeiders
zouden en zullen zijn die het
slachtoffer worden van de
verscherpte kontrole op dit
gebied.

Veel

ongelukken

Leonard heeft dus 27 jaar
(geldig) in de mijn gewerkt.
In werkelijkheid heeft hij 38
jaar gedaan, maar hij kan
het niet wettelijk bewijzen
en daarom trekt hij m a a r
een gedeeltelijk pensioen.
« Er zijn er weinig die een
volledig pensioen trekken »
zegt hij. De man kan ze op
zijn vijf vingers tellen. « De
meesten van mijn kameraden zijn gestorven, verongelukt in de Waalse mijnen of
doodgevallen n a enkele jaren mizerie, want diegenen
die een Invaliedenpensioen
trekken kunnen niet anders
doen dan van het ene ziekenhuis n a a r het andere lopen.
Dagelijks sneuvelen er nog.
Leonard haalt een resem
doodsbeeldekens
uit
zijn
geldtas. Ze zijn bij dit artikel afgedrukt. Het is de
meest schrijnende aanklacht,
de meest pakkende Vlaamse
arbeidersklacht waarmee wij
ooit werden gekonfronteerd.
Die, door koolstof vervuilde
dodenprentjes van Vlaamse
kleine mensen, gekrepeerd in
de Waalse mijnen, in de ruwdoorgroefde hand van hun
makker, waarvan men enkele tijd geleden in Aarschot
reeds fluisterde : « De Dikke
moet kapot ».
Inderdaad Leonard is ook
aangevreten in zijn longen.
Hij is reeds in drie klinieken
behandeld geworden, het is
een klein beetje verbeterd,
maar veel is er niet aan te
doen. Nu moet hij nog regelmatig naar het ziekenhuis te
Lubbeek.

Gedeeltelijk
De hnnh:

n-<tlilcil. /)oO'/s/,/r;W;cs ,,/,j 1 /„<in).v(' urbeidcri:,
o/) ih' 11 ((((/s<' sliKjrcIden. .

Leonard Truyen, heet in
Aarschot voor al diegenen
die hem kennen « Dikke »,
alhoewel hij bij lange niet
langs de vette kant is. Leonard Truyen hijgde zwaar en
moeilijk toen hij tegenover
ons kwam zitten, om een
paar brokstukken uit zijn leven als pendelarbeider en als
koolputter op Ie halen. Leonard tvekt een « invaliedenpensioen * zoals dat heet. Hij
heeft longen vol steen- en
koolstof Hij is zoa's zcvelen
al te vroeg g?knakt geworden
in de mijn

Als 14-jarige
naar de mijn
't Begon voor de oorlog van
'14. Zijn vader werkte in de

f/c.v/ii'oi •/(/

put en hij nam hem mee,
simper veertien jaar. Leonard
ging ook naar beneden en
leerde; de stiel. Ze gingen met
de trein naar Wallonië, beestentreinen, niet verwarmd.
Ze vertrokken 's zondags tegen de avond en keerden de
vo'gende zondag 's morgens
naar huis terug. "Vanuit Aarschot en omstreken vertrokken er toendertijd niet minder dan twee arbeiderst.einen naar Wallonië, speciaal
voor de mijnen.
Leonard Truyen ging ook
in de oogst werken, aan de
dorsmolen, of in de biet.
Daarmee hebben ze hem later lelijk te pakken gekregen, want hij kan maar voor
een tijdspanne van 27 jaar

pensioen

Zo sukkelt hij reeds enkele
jaren. Ook toen hij nog
werkte is hij twee jaar verpleegd geworden in het ziekenhuis van de mijn. Op dit
ogenblik kent hij vier van
zijn kameraden (en er waren
er tientallen) die nog leven.
« De anderen zijn allemaal
begraven » zegt Leonard bittei.
Velen verongelukten, werden gepletterd tussen wagentjes, tussen traktors en
muren, weiden gedood in de
« Kas >
' (lift) toen de kabels
braken... De meesten sneuvelden echter in de bloei van
hun leven door de afschuwelijke
mijnwerkersziekte.
« De longen zitten vol stof
en ge kunt plotseling geen
asem meer halen » vertelt
onze man. Tegenwoordig geven ze wel melk om deze
ziekte tegen te gaan, maar
de meeste mijnwerkers drin- "

ken ze niet. Ze werken beneden in een hitte van dertig tot veertig graden en
gaan, als ze boven komen,
gauw enkele pinten koel bier
drinken.
« Kan een Vlaming daar
iets worden » vroegen wij.
Alleen als men perfekt Frans
kent, antwoordt onze zegsman. En dat hoewel er praktisch geen Walen werken. De
meeste arbeiders zijn namelijk Vlamingen, Italianen of
Russen.
Een Vlaming geraakt nergens alhoewel onze mensen
over het algemeen veel betere
slielmannen zijn en zeker

I

I
i
I
I
I
i

veel harder werken dan de
anderen. Ze worden echter
als Vlaming nog heel erg gepest, vooral door piepjonge
Waalse ingenieurs die dikwijls de hoogstnodige voorzorgen veronaclilzamen en
daardoor ongelukken veroorzaken. Zo vormen de Waalse
mijnen - ook nu nog - een
slagveld. Het werkvolk, de
strijders, komen uit Vlaanderen. Ze worden begraven
na een beestenleven in dienst
van het Waalse groot-kapitaal. De « slachtplaatsen »
liggen in Wallonië. De kerkhoven liggen in Vlaanderen.
S.D.L.

Zoals wij reeds schreven zijn er te Aarschot,
waar er vroeger honderden en honderden mijnwerkers waren, niet zo^feel mensen meer die naar de
putten trekken. Toch hebben wij nog een van de tientallen mijnwerkers die aldaar nog naar Wallonië pendelen, kunnen ontmoeten.
De man waarvan sprake stond vroeger als arbeider in de landbouw. Hij deed het bietenseizoen bij
de boeren of ging met een loondorser de streek rond.
Tijdens de oorlog trok hij naar de Limburgse- mijnen
om na 45 naar Luik te trekken. Vanaf zijn zestiende
jaar stond hij in de put.
De reis ging toen nog met de trein, waar ze sinds
'48 (voor de mijnwerkers) met de bus gebeurt. Onze
zegsman werkt thans in een mijn te Charleroi. ledere
dag zit hij in de autokar die rijdt via Herselt, Aarschot, Leuven, Gembloers naar Charleroi, een rit over
ongeveer 80 kilometers, die ongeveer een uur en drie
kwartiers duurt. Ze werken er vijf dagen per week
om de zes weken een periode van zes dagen. Acht
uren per dag « en maar stof vreten » vertelt onze
man. Inderdaad ze moeten hun boterhammen in de
mijn bij hun werk tussen het stof en de kolen oppeuzelen. Ze krijgen noch tee noch melk. « Dat is alzeleven zo geweest ».
In de mijn waarin onze man werkzaam is hebben
de arbeiders echter wel een stofmasker maar ze kunnen het slechts twintig minuten ophouden

IWEMIGEH ZULlBi HUH
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« Men slikt toch nog veel stof, enkel de grootste
vuiligheid kunt ge met het masker een beetje weren ».
De mannen verdienen daar van drie tot drie honderd vijftig frank. Als ze meterwerk doen, dat wil
zeggen als ze een.werk aannemen tegen een bepaalde prijs dan kunnen ze meer verdienen maar dan
moeten ze zich kapotbeulen.
« Na dertig jaar krijgen we pensioen » vertelt de
mijnwerker verder « maar er zijn er weinigen die het
zullen halen ».
En toch gaan die mannen nog naar de mijnen !
Walen zijn er niet veel in de ondergrond, wel
Italianen en Polen, die schijnen, met de Vlamingen
overal de vuilste karweitjes op te knappen.
Opvallend is dat het ook hier weer Walen of Italianen zijn die bevelen, terwijl de Vlamingen geen
enkele kans krijgen. Zij kunnen het niet eens tot
ploegbaas brengen. Aldus onze zegsman.
De afgevaardigden van het sindikaat zijn Walen,
die geen woord Vlaams verstaan. « Mijn boekske ligt
op het bureel » zegt onze man die bij het A.B.V.V.
gesindikeerd is, of liever was, want thans krijgt ook
hij de gele zegeltjes met de waalse haan op zijn
blaadjes.
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Overstroming in sireek van Berlare ...

WANNEER
DE D O N K
VIJF M A A L
VERGROOT
boot-

en caff-uitlxtli'i

Moerman : oul, l>ii (/(,(> nu h^cn !•> In i
niet
te ai luilh n

teili''!

Enorme r>a^6c van de C.V.P.
vel van de beer voor hij geschoten was. De pomp moest
klaar zijn op 15 december
maar er kwam niets van in
huis en wat te voorzien was
gebeurde : de ganse streek
schoot onder water zonder
dat men er iets kon aan verhelpen. In hun verwarring
brachten
de
ondernemers
pompen die n a a r hun zeggen
70.000 liter per minuut konden wegstuwen maar die
slechts aan 5.000 liter geraakten ! Intussen zit men te
Overmere reeds meer dan
een maand in het water met
m a a k t is. Inderdaad de hele al de gevolgen van dien.
schuld iigt ook bij de onkunDhr Moerman, de uitbater
de van C.V.P.-volksvertegen- van Cafe « Godelieve » was
woordiger Cooreman die als zijn kelder voor de 60ste maal
dijkgraaf Instaat voor de wa- aan 't leegpompen toen wij
terlozing van de Donk.
er toekwamen. Het water
Deze lozmg gebeurde via omringt, zijn huis volledig
een sluis die het water in de het gaat binnen enkele daSchelde liet lopen. Weliswaar gen binnenstromen. Thans
heeft men te Overmere en staat gans zijn erf onder en
omstreken reeds meerdere op het terras, dat plaats
malen overstromingen ge- biedt voor 250 stoelen en t a kend maar nooit in zulke fels, drijven roeiboten... Er
mate als thans. Nu had men staat anderhalve meter wahet plan opgevat een pomp- ter.
station te bouwen.
Ze hebben daar 2 karren
zavel laten komen om zandzakjes te vullen want de lege
zakjes waren de enige hulp
die nien van de gemeente
Berlare gekregen heeft, de
zavel moet men zelf kopen
en er wordt geen andere hulp
verleend. Er werd ook geen
schadevergoeding
betaald
tot nog toe ondanks het feit
dat er reeds vele overstromingen geweest zijn.
« Van dat ik hier geboren
ben
in 1903 heb ik al minsUuer I an t
,, „ .
, ,, , •,<'eil
tens 10 overstromingen gefrank schadevergoeding voor <'••
kend » vertelt Moermans. Ze
landbouwers.
mochten volgens hem de
Dat P^3-n werd uitgevoerd taksen wel een^ kwijtschelen men brak al maar dade- den « voor een jaar of wat
lijk de sluis af nog voor hei of anders fatsoenlijke schastation er stond ! Stommer devergoeding betalen »
kon het niet, een kind kon
In talrijke zomerhuisjes
weten dat men geen sluis kunt ge met een bootje rondmag afbreken voor er een varen. Uit andere huizen zijn
andere inrichting aanwezig de bewoners gevlucht. Op
is die haar kan vervangen. een plaats zien we hoe de
Cooreman begreep dat blijk- meubelen buitengehaald worbaar niet en verkocht het
den. Aan de Donkoever

Het l/eirijs ddt \ \luandci-cn tot de lage landen bij de zee
helioort Kordt no;/ dugelijls
gelecerd door de .tfeedi
tenigl-erende
orerstronunf/en
hier en daor /n onze (/ebiedcn. Er irnrdt dikirijls iiriar }i edevland geu-ezen als men het iirei di ••li/jd tec/en
liet water liecft viaai ooi' ten onzcnl /s iln ••' <'</ /"'/ lu'o/i •tan
de fjfiny, dilwijl.f
niet zeer priinilKie
niuUlelin
ilii ii '^ nol;
•jnef^'feei ihukuude rdHireijc de OJK nlmre hetliiien.
I>i' h 'U de
"jongste, grote oreistroming
in de stieek van Orerniere,
('ither^e
"en J3'ej4arè'"e^fH* te' inepr' heif^zent t Daar .sliian op dit
oqiihlik
dooreen verba zend genus aan verlelijkhcid^-m
inn <( ( \ .1'.
volLsrertegenwoordiger
(die teqelijlcrtijd
difhimni
i
nan
het inlaat sell jh polderbe^tinirj
'uil
inmiii
ilnn llll l.n i/ri)n<l
onder irater en grond niet alleen vaut h< t bel^endi. i-f , i van
()verinere-]>onh
is zomaar eventjes vijf keer grotir ijrn nrJen •
en heeft huizen, helders, zomenron im/i n Imi idci ij-n . //arken
en iregen onder water gezet.

De Donk is een groot water dat volgens de beweringen ontstaan zou zijn uit
een vroegere dijkdoorbraak
van de Schelde. Anderen zeggen dat het een dode rivierarm is, maar een feit is zeker, twee honderd jaar geleeden werd er ter plaatse veel
turf gestoken zodat grote
kuilen ontstonden.
Op dit ogenblik vormt- de
Donk een vakantie-oord een
tweede sitges waar in de zomer talrijke
vakantiegangers en zondagsmensen ontspanning vinden. Het heeft
trouwens
alle
kenmerken
vari een badplaats en het
vormt, als alles meewil, een
bron van inkomsten in een
streek die bestaat uit meestal kleine landbouwbedrijven
een streek waar de schone
negerhutvormige
stromijten
talrijl^ zijn maar waar de
boeren naar zij ons zelf bevestigden geen vijf frank per
uur verdienen.
« 't Zal schoon zijn als we
in mei droog staan » zei de
ouwe heer Todt wiens huis
scheefgezakt is door het water. Hij had grote laarzen
aan en plensde daarmee over
de weg. Om naar boven te
geraken moet hij over kisten en ladders kruipen, want
het water staat bij hem
meer dan een meter hoog.
Overmere beleeft thans een
overstroming waarover zeer
weinig ruchtbaarheid
ge-

I I " " " ' '' l'iinl- rijf luiiiit ijivh I u Dl lil : si li.iin i u (jot dnuj iiu'l
mi'i'i iliin hilhil,. V.V.-i oJLiveilegenwooidiger
^\ outers gaal in de
laiiii'i /"ss('/i(')i'"/i l./iineii l,n bate van alle
getroffenen.

stroomt het water over de
weg naar de laaggelegen
velden. De mensen hebben
lange mikbotten aan en werken
met kruiwagens
en
zandzakjes om dammen aan
te leggen. Het water blijft
maar stijgen. « Er komt geen
enkele visser meer > vertelt
Moerman ons «Anders komen
die het hele jaar door ». 't Is
een echte ramp voor ons allemaal, en wat gaat het zijn
als 't water in mei wegtrekt?
Inderdaad geen enkele toerist zit graag in een drassige
verzopen streek !

geleden hebben door overstromingen.
Het is nochtans niet meer
dan redelijk dat al deze
mensen, arbeiders, neringdoeners, landbouwers en al
diegenen die door de schuld
van een onkundige schade
lijden, vergoed worden. Het
is een schandaal dat deze
mensen nooit enige vergoeding gekregen hebben, dat
zij door de C.V.P.-pers doodgezwegen worden en dat ze
van enige vorm van hulp
verstoken blijven. Het zal de
taak van de Volksune zijn
dit schandaal aan te klagen,
in het belang van de kleine
Vlaamse mens.
Want wanneer de Donk die
normaal 80 ha groot is vijf
maal groter wordt dan treft
dit de belangen van Vlaamse
mensen en dan zullen wij op
de bres spTin<^p i
S.D.L.

Ook de
boeren klagen.
Sommigen hebben al hun
weiden en gronden onder
water.
Een
veekoopman
heeft 8 ha in het water liggen. Pasgebouwde serren zijn
eveneens getroffen, ze zakken weg en zullen vooreerst
niet in gebruik kunnen genomen worden. In Uitbergen
waar veel landbouwers wonen heerst de grootste verslagenheid. Boer van Uytvanck zat rapen schoon te
maken toen wij er toekwamen. Hij heeft anderhalve ha
grond onder water staan. De
tarwe die hij gezaaid heeft
is verloren, de rapen die er
thans staan ook. « Er zal
voor de rest niet veel op te
winnen zijn dit jaar » zegt
hij. Ook de landbouwers hebben nooit een frank schadevergoeding gehad'voor al het Todt : over ladders en Kisten kruionheil dat zij vroeger reeds pen om boven te geralien.
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ERETEKENS

FRANSTALIG ONDERWIJS
BUITEN DE WET!
WETSVConsrrj.

YAN REIMOXD

UATTHEYSSEXS

/icnnond Muithcyssevx heeft een wetsvoorstel
ingediend,
viedt ondertekend door al de leden van de hamerfractie, waarbij alle franstahg
onderwijs in Vlaanderen icordt verboden. Het is voor het eerst dat een dergelijk
versirekhcnd, voorstel wordt ingediend. Het betreft her zowel lager,
middelbaar ah hoger onderwijs, zowel rrije scholen, liatoliehe
en xujzinnige, als staatsinstellingen. De vreemde taal- en cultunrbesmetting heeft lang genoeg geduurd.
Wij zijn benieuwd -hoe de Vlaamsgezmde CV.F. volksvertegenwoordigers — die toch de volks- en taalhomogeniteit
beu-eren voor te staan — zullen reageren. Wij kijken eveneens
nieuwsgierig iiit imar de Vlaamse socialisten, die nii de kans
krijgen hei kasteo7iderwijs van de gehate bourgeois ervit te
gooien.
Hier rolgt de volledige tekst :
goede stand de gelegenheid
TOELICHTING
zich door een vreemd taalgeHet franstalig onderwijs bruik van het volk te onderheeft in Vlaanderen onbe- scheiden. Zo kreeg het Frans
rekenbare culturele schade sociaal aanzien, en werd het
aangericht.
Nederlands een teken van sociale minderwaardigheid. AlGeneratie
na
generatie dus kwam binnen het Vlaamwerden zij, die de Vlaamse
se volk een levensgevaarlijke
elite hadden moeten vormen, sociale taalgrens in bewein hun geestïeijke ontplooi- ging.
ing geremd en misvormd,
door
een
opgedrongen
Ten gevolge van de vervreemd taalgebruik. Zo werd heugende bewustwording van
de taal die het natuurlijk Vlaanderen, en de verscherpmiddel tot kennis en cultuur te Waals-Vlaamse verhoumoet zijn, hiertoe een bijko- dingen zal er tegen dit
mende
zware
hinderpaal. vreemdtalig onderwijs een
Daardoor werd de zogenaam- steeds sterker verzet rijzen
de elite van waarachtige cul- van een groeiende massa, die
tuur beroofd, en Vlaanderen m dit onderwijs terecht een
van een waarachtige elite. hinderpaal zal herkennen tot
Gescheiden van zijn gestu- de Vlaamse volks- en taalhodeerden door een vreemde mogeniteit,
en de volle
taal, bleef de massa verstoVlaamse culturele opgang.
ken van iedere culturele uitstraling. Zij bleef dan ook
Dit franstalig onderwijs is
onmondig en onontwikkeld.
l e t overbodig geworden inHet franstalig onderwijs strument van een gelukkig
denationalisatieverwekte niet alleen taai- verijdelde
politiek,
dat
de Vlaamse gebederf en cultuurloosheid,
het was bovendien een splijt- meenschap schaadt en de
zwam tussen de sociale gele- Staat in het gedrang brengt.
dingen. Het verschafte de geIn toepassing van het be-

Tchloss

Waihenïmm
Sehl

SEKTKELLEREI

SCHLOSS WACHENHEIMAC
WACHENHEIM A.D.WEINSTRASSr

FIJNKOST p.v.bra.
ANTWERPEN

POTHOEKSTRAAT, 142
TEL. ( 0 3 ) 35.38.54

ZONDAG-EXPRESS
U Itesf iedere dag van de week een krant die op
de ene of andere wijze andere belangen dient dan
die van de lezer
Probeer het nu ook eens met een krant die op
zondag verschijnt, die onafhannkelijk, vrij en Vlaams
is, een krant waarin nu eens iedereen ook werkelijk
zijn waarheid krijgt, wat zelfs niet van de T.V. kan
gezegd worden
Een dergelijke krant verschijnt iedere zondag met
kersvers nieuws en een volledig beeld van het sportgebeuren van zaterdag en dat op een ogenblik dat
andere kranten uitrusten.
De enige aktuele zondagskrant in Vlaanderen.

ZONDAG-EXPRESS
een krant voor

iedereen

ginsel
streektaal-voertaal,
dat in het Zwitserse onderwijsstelsel sinds jaren wordt
gehuldigd, stellen wij derhalve de afschaffing voor
van alle franstalig onderwijs
in Vlaanderen, alsmede van
het
transmutatieonderwijs
dat hiervan een verholen
versterking is.

Art. 3.
Voor de franstalige leergangen van de Vrije Universiteit te Leuven en van de
Hogescholen in h e t Nederlands taalgebied, wordt een
overgangsperiode van drie
jaren voorzien.

Teneinde de belangen van
de Waalse en Brusselse studenten te vrijwaren wordt
een overgangsperiode voorzien, om de oprichting van
leergangen in Wallonië en
Brussel tijdig mogelijk te
maken.
R. Matlheyssens.

Art. 4.
De lokalen zullen worden
gesloten waar overtredingen
van deze wet worden vastgesteld. De Koning zal de overheid aanduiden die met de
sluiting wordt belast. Hij zal
eveneens de termijnen en de
modaliteiten van de sluiting
bepalen

WETSVOORSTEL
Eerste artikel.
Alle
transmutatieklassen
en gans het franstalig onderwijs van elk regime en graad
worden afgeschaft in h e t Nederlands taalgebied.
Art. 2.
De artikelen 2, 4, 9, 15 en
17 van de wet van 14 juli
1932 zijn opgeheven.

Art. 5.
Deze bepalingen worden
van kracht met ingang van
het schooljaar volgend op
het aannemen van deze wet.
R. Mattheyssens,
R. Van Leemputten,
L. Wouters,
F. Van der Eist,
D. Deconinck.

Volksvertegenwoordiger K.
Mattheyssens stelde volgende
parlementaire vraag aan de
heer Servais, Minister van
Tewerkstelling en Arbeid :
Het Kommissariaat-Generaal voor bevordering van de
Arbeid (Dienst Eretekens)
zendt a a n de werkgevers in
het Vlaamse landsgedeelte
tweetalige formulieren voor
aanvraag van arbeidseretekens, waarbij een Belangrijk
Bericht is gevoegd, waaruit
blijkt dat dit aanvraagformulier tweetalig is ten einde
alle voorschriften op taalgebied te eerbiedigen, en d a t
verbiedt de franstalige tekst
af te scheuren.
Meent de heer Minister
werkelijk d a t formulieren bestemd, niet voor het publiek,
doch voor een bepaalde firma, die ze in het Nederlands
heeft aangevraagd, tweetaliff
moeten zijn ?
Gezien deze formulieren
in de vorige jaren altijd eentalig waren, wou ik graag
vernemen waarom en vanaf
welke datum hierin een wijziging werd gebracht.
Ik verzoek de minister alleen nog eentalig Nederlandse formulieren te zenden
naar het Vlaamse landsgedeelte.

Mr. Daniël Deconick;

Misdadige aanslag
op Vlaanderen
nu in parlement
Onze Brusselse volksvertegenwoordiger, Mr. Daniël Deconinck, h a d bij het eerste
ontwerp Gilson (taalgrens)
een 20-tal amendementen ingediend. Daardoor was hij in
de gelegenheid de debatten
in de Kamerkommissie bij te
wonen. Reeds toen deed hij
de indeuk op dat minister
Gilson, ogenschijnlijk een
beminnelijke man, een gemene aanslag voorbereidde op
de integriteit van het Vlaamse grondgebied, meer speciaal
rond Brussel. Ondanks het
feit dat Gilson in de kommissie reeds duidelijk in zijn
kaart liet kijken, was de
houding van de andere Vlamingen i.v.m. het taalgrensontwerp veel te toegevend.
Sinds het tweede en derde
taalontwerp in h u n grote
trekken zijn bekend geworden, blijkt meer dan ooit
dat dit wantrouwen niet
voorbarig was. Wat daarin

voorgesteld wordt t a r t elke
verbeelding en betekent in
menig opzicht een stap ach-

DANIEL DECONINCK

teruit op de taalwetgeving
van 193,2. De franstaligen wei-

geren eenvoudig de gelijkwaardigheid van de Nederlandse taal- en cultuur te erkennen. En de regering legt
zich daar blijkbaar bij neer.
Mr. Deconinck, die de toestanden
langs
de
taalgrens grondig heeft bestudeerd
en de
gegevens ter plaatse heeft nagegaan, die tevens dagelijks de
feitelijke toestand te Brussel
en in de randgemeenten kan
nagaan en er de nefaste gevolgen van het olievlek-verschijnsel ziet is vastbesloten,
samen met de ganse Volksunie-fraktie, stevig van zich
af te bijten bij de Kamerbesprekingen die deze week begonnen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers van de
andere partijen zullen ongenadig voor h u n verantwoordelijkheid worden geplaatst.
De Volksunie althans is niet
zinnens de 100.000 »Vlaamse
betogers te verraden.

Tjeef Kaloot, SGhlld en Zwaard von Vlaanderen!
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V.M.O. ANTWERPEN
Aan alle aldeiingen van Arrondissement Antwerpen.
Om in d s toekomst alle misverstanden uit de schakelen, verzoeken wij de afdelingen beleefd om,
indien zij in h u n gemeente een
kolportage van de V.M.O. wensen,
dit minstens een m a a n d op voorh a n d a a n te vragen. Dit om dan
tijdig de gewenste toelating van
h e t Gemeentebestuur ' t e k u n n e n
aanvragen. Aanvragen voor kolportage dienen gestuurd a a n Joris
Ferir, Waarlooshofstraat 44, Antwerpen 2. Tel. : 38.76.06. Dus niet
vergeten : een m a a n d op voorhand.
Wij vestigen er tevens de aand a c h t op d a t de gebeuiiijk te betalen belasting op radiowagen door
de aanvrager der kolportage dient
betaald te worden, dus de afdeling. Ook is h e t wenselijk d a t
bij iedere kolportage in een afdeling, enkele leden dezer a a n deze
kolportage zouden deelnemen. Zodoende komt de afdeling in h e t be. zit van de mogelijkheid h u n abonnementenwerving t e vergemakkelijken.
Volgende
kolportages
liggen
reeds vast :
4 februari Niel, 11 februari Bornem en omstreken, 16 februari
Boom en 4 m a a r t Borgerhout.
Kolportages.
De kolportage van 21 j a n u a r i te
Borgerhout door onze VM.O. werd,
gezien h e t grote a a n t a l abonnem e n t e n der afdeling en h e t gedeelte der gemeente, dat overwegend
rood is, een waar sukses. Er werden
96 n u m m e r s verkocht. Wij danken
langs deze weg afdeling Borgerh o u t om h a a r gewaardeerde medewerking.
Op 28 januari kwam Berchem
a a n de beurt. Hier liep alles zoals
steeds gesmeerd. Juist 100 nummers werden verkocht. Na de kolportages van Zwijndrecht met 110
nummers, Hemiksem met 102, Borgerhout met 96 en Berchem met
100, mogen wij wel van een suksesrijke m a a n d spreken. Eto... d a t is
nog m a a r een begin !
BRUSSEL
Vlaamse Harmonie.
Op zondag 3 februari 1962 te 19
u u r 30 geeft de Vlaam.se Harmonie
Peter Benoit h a a r jaarlijkse feestavond in de Clottenszaal van h e t
« Brussels Tehuis », J Van PraetStraat 28, te Bru.ssel (Beurs).
De volkskunstgroep « De Garve »
e n h e t Lieven Duvoselkoor verlenen
h u n medewerking.
Van 22 uur af : danspartij in
oude en nieuwe stijl.
V.M.O. GENT
Na de tegenbetoging georganiseerd door onze Vlaamsa studenten, op vrijdag 26 januari, vonden
we h e t gepast de daaropvolgende
d a g in die zelfde beruchte Velds t r a a t met ons blad te kolporteren.
Was h e t n u door de invloed van
de avond voordien, we weten h e t
niet, in ieder geval het onthaal
d a t we genoten was prima. Buit3ngewoon was eveneens de kolportage van 's zondags die plaats vond
te Waarschoot, waar ierzelfdertijd
volksvertegenwoordiger Leo Wouters op een volksvergadering sprak
Verslag over dit verloop der vergedering vindt u elders in het
blad.
Door de intrige van plaatselijke
politiekers,
gevoerd
tegen
de
Volksunie werd bekomen d a t wij
beter dan ooit ontvangen warden.
Greef ons meer van zulke plaatselijke potentaten, zoals h e t provincieraadslid C.V.P. De Vuyst en
de vooruitgang van i e Volksunie
zal moeilijk b^j te houden zijn.
Volgende
zaterdag
kolportage
Gent. aanvang 15 uur, en op zondag 4 februari n a a r Maldegem. .samenkomst 9 uur aan de Roeland
Gelukwensen.
De penningmeester
Gent
en
echtgenote D h r en Mw J. Noppe
vierden op 2 februari hun zilveren
bruiloft. Maar h u n
gezamelijke
Vlaams nationale aktiviteit dateert
reeds van voor 25 laar. Voor h e t
eerste en het tweede onze welgemeende gelukwensen en nog vele
jaren.

MEEUWEN
Ontvang Dw vrienden goed :
Geef hen een fijne VOLKSUNIEsigaar !
(Te besteljen bij de voorzitter
van het organisatiekomitee voor
West-Vlaanderen : dr Le Compte.
Sint Idesbald. Tel. : 058-224 58 en
224.68.)

Onze oprechte gelukwensen aan
propagandist Miei Wellens en zijn
echtgenote voor de geboorte van
h u n dochtertje « Marleentje ».

OUDENAARDE

'

Zaterdag 27 j a n u a r i jl., greep m
de zaal « St. Martinus » te Edelare voor de eerste maal een nachtbal van de Kring van h e t Vlaams
Gezelschapslsven « OudenaardeRonse » plaats.
De inrichters mogen op een zeer
geslaagd feest terugblikken.
Onder de aanwezigen noteerden
wij o.m de volgende Vlaamse voora a n s t a a n d e n : Senator Diependaele en Volksvertegenwoordiger Dr
Van Lsemputten, Ir en Mevr Guido Deroo, de Heer en. Mevr Toon
Van Overstraeten, Dr en Mevr.
Gilbert, Dr en Mevr. Van Tilborgh,
Mr Marcel De Boe, Ir en Mevr.
Hutse, de Hr en Mevr. Gies Cosyns, de Hr T u u r De Troyer, e.a.
De Kring d a n k t van h a r t e allen
die voor dat feest waren opgekomen. Vooral dank evenwel aan de
families Gilbert en Nachtergaele
die werkelijk voor een flinke organisatie zorgden.
Steunaktie Ronse.
Het arr. bestuur OudenaardeRonse d a n k t langs deze weg al
diegenen die, als gevolg op h e t
S O.S.-bericht in ons blad van 23
december jl., h u n finantiële steun
hebben verleend voor onze aktie

GENK-WATERSCHEI
Een volledig geslaagde kolportage werd verleden zondag gehouden a a n volgende kerken : Genkcentrum, Genk - Termien, Zwartberg, Waterschei, en Hoevezavel.
Er werden precies 203 Volksuniebladen verkocht. CVorig verkoopcijfer op 5-11-61 : + 80 bladen).
Onze c h a r m a n t e vrouwelijke propagandisten oogstten veel succes
en h e t hoge verkoopcijfer 'S hiera a n beslist met vreemd.
Volgende afdelingen verzekerden
h u n medewerking : Afdeling Herk
de stad onder leiding van Urbaan
De Bruyn met 4 propagandisten;
St. Truiden onder 1. v. s'Heeren
met 6 personen; Hasselt o.l.v. ingenieur Van Heusden met 3 pers.
en Afd. Gruitrode met 2 personen.
Kortelings
reuzekolportage
te
Hasselt. Iedereen zal e r a a n houden stipt op post te zijn.
GRUITRODE
Onder voorzitterschap van provincieraadslid
Joris
Degraeve
hield deze afdeling een beperkte
werkvergadering in h a a r lokaal
« Uilenspiegel ». Iedereen was aanwezig op deze bijeenkomst waarop de mijnarbeider naast de mgenieur, de bediende, de middenstander en de landbouwer de te nemen initiatieven besproken hebben.

PUURS
Dringende oproep tot alle
medewerkers en propagandisten. Zondag, 11 februari 1962,
grootscheepse propagandatocht
doorheen het kanton Puurs.
Mobiliseert
onverwijld
alle
beschikbare wagens, voorzien
van leeuwenvaandel.
Gezamenlijk vertrek van uit
Mortsel, cafe « Ardeense J a ger », Gemeenteplein, te 9 uur
30 stipt.
Deze tocht zal eindigen rond
14 uur.
(Zie ook neen Gilson).

De provinciale secretaris Clem
Colemont hield een uiteenzetting
over de uitbouwden de groei van
de Volksunie in Limburg alsmede
over de propaganda die in de onmiddellijke toekomst zal gevoerd
worden. Elkeen koos zijn eigen opd r a c h t uit de voorgestelde actiepunten en over een m a a n d zullen
dan de bekomen resultaten op 'n
nieuwe werkvergadering besproken
, worden.

WILRIJK
Wij nodigen alle leden en abonnenten van afdeling Wilrijk, alsmede h u n familieleden of vrienden uit, op h e t gezellig samenzijn
d a t ingericht wordt op donderdag
15 februari te 8 uur in de zaal
« Harmonie », hoek J. MoretusleiHeistraat.
Verdere inlichtingen worden u
verstrekt met een
omzendbrief.
Laatste
dag
voor
inschrijving : 10 februari.
Tevens doen we nogmaals een
beroep op onze leden die geen
abonnement
hebben op « De
Volksunie », zich te laten abonneren bij een bestuurslid of propagandist. De abonnees die geen
lid zijn, worden dringend uitgenodigd tot de organisatie toe te
treden.
Even dringend vragen wij de leden die elke week op 'n avond enkele uren vrij zijn, en niet bang
h u n woordje te doen, toe te tre-

De nieuwe gevormde koiportageploeg, zal ondertussen alvast werk
hebben. De plaatselijke secretaris
J a a k Knevels zal beslist zijn h a n den vol hebban met de coördinatie
van de actie.
KNOKKE
Voorlichtingsvergadering.
Op vrijdag 26 januari sprak de
alg. voorzitter. Mr Pr. Van der
Eist, over « Aktuele Vlaamse problemen » op de voorlichtingsvergadering, ingericht door de Vlaamse
Vriendenkring te Knokke.
De zeer talrijke aanwezigen waren zeer tevreden over de interessante voordracht.
Velen spraken de hoop uit dat
dit de inzet mag zijn van een
vruchtbare Vlaamse werking langs
de Oostkust.

den tot onze propagandistenploeg
d'e huisbezoeken voor ledenv/ervmg doet. Wij zijn nog lang niet
talrijk genoeg om gans onze uitgestrekte gemeente met haar meer
dan 36 000 inwoners te bewerken !
WETTEREN
Nieuwjaarsboodschap.
Rond Nieuwjaar heeft elke inwoner van Wetteren en ornhggende
gemsenten onze
Nieuwjaarsboodschap in zijn brievenbus gevonden Zij vond een uiterst gunstig
onthaal. Hoe kon het ook anders.
De Volksunie bood immers niet alleen Nieuwjaarswensen, m a a r ook
sociaal dienstbetoon aan En d a t
spreekt tot onze mensen. Nu weten zij eindelijk waar men hen onbaatzuchtig wil en kan helpen.
Fantus.
Wij hebben nog wel geen vertegenwoordiger m
gemeenteraad
of schepenkollege, m a a r vernemen
toch regelmatig interessant nieuws
uit do milieus. Zo zou thans een
Amerikaanse maatschappij
(Pantus Cie) zich over onze bemeente
willen ontfei-men. Zij zou een onderzoek instellen om te weten waar
eventueel industriegronden te vinden zijn. Verder zouden deze gronden op schaal gebracht worden. En
d a t . i s alles.
Nieuwe industrie wordt niet gewaarborgd. Alleen m a a r een studie,
die 600.000 F zou kosten en die
door de gemeenteraad
gestemd
werd niettegenstaande het aanvankelijk verzet van de socialistische
gekozenen, die echter bij de stemming bijdraaiden, zogezegd opdat
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ANTWERPEN
ANTWERPEN
Elke 1ste m a a n d a g en 3de vrijdag vanaf 20 uur in Peter Benoit,
Frankrijklei 8, Antwerpen.
R. Mattheyssens. volksvertegenw
ANTWERPEN L I N K E R O E V E R
ledere eerste maandag van de
m a a n d op het sekretariaat Blanchefoerlaan 57, 2de verdiep, van
20 tot 21 uur.
Ook ziekenverzorging door gediplomeerde verpleegsters
Aanvragen
hiertoe op
bovenvermeld
adres.
BERCHEM
Iste en 3de m a a n d a g van de
m a a n d vanaf 20 uur, F. Coosem a n s s t r a a t 81, tel. 39.78.58. Plaatsverv. volksvert. P. van Doren.
BOOM
Elke 2de maandag v. d. maand
van 20 tot 21 uur op adres :
Frans
de
Schutt.erstraat
17.
Volksvertegenw. R. Mattheyssens.
BRASSCHAAT
Iedere dag van 12 uur 30 tot 13
uur en van 17 uur tot 18 uur 30
ten huize van provincieraadslid
Paelinckx, Bredabaan 467
BORSBEEK
1ste zondag der maand, s voormiddags. P Beirenslaan 251

LÏEDEKERKE
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De afdeling r '' 1 ''e'^e maal h a a r
jaarlijks Vlaams Bal in op 31
m a a r t 1962
Later meer daarover.
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WESTHOEK !
Voor aankoop van villa of bouv\/grond te
ST. IDESBALD - KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE
wendt U tot hel
ENIGE Vlaams agentschap van de Westkust

VIKING

KONINKLIJKE BAAN 306
St. IDESBALD-KOKSIJDE
TEL. 058/216.15

ZWEVEZELE
Op zondag 14 januari was onze
werfploeg opnieuw in aktie. Ditmaal in de gemeente Zwevezele
en met behulp van onze nieuwe
micro-installatie !
Er werden duizende strooibriefjes uitgedeeld en niet minder dan
98 bladen aan de man gebracht l
Voor ons eerste optreden in
Zwevezele een prachtig r e s u l t a a t !
De week te voren werden in deze gemeente kontakten gelegd. Wij
botsten er ten allen kante op bereidwillige mensen en er werden
reeds hechte vriendschapsbanden
gesmeed ! En pluimke voor onze
kranige veearts Gaspar Degroota
en voor onze onvermoeibare propagandaleider Remi !
En onzen dank a a n de bevolking van de sympathieke gemeente Zwevezele !

dienslbeloon

KORTRIJK
Werf tocht
Kuurne
28-1-1962;
kende een goed verloop, 101 nummers werden aan -de m a n gebracht. Door de w.n. arrondissementsvoorzitter
werden nuttige
kontakten gelegd, om zo spoedig
mogelijk een afdeling van de V.U.
op te richten in Kuurne. Behangstellenden wenden zich voor alle
inlichtingen tot onze vriend Blancquaert Frans. Nieuwenhuise 48.
Kuurne.
Volgende werftochten :
Lendeleden : 11-2-1962.
Bellegem : 25-2-1962
Steeds verzamelen om 8 uur 45
aan de gemeentekerk; voor vervoer stel u m verbinding met :
109.37 - 109.85 - 220.83 - 420.70.
Na de werftochten k o n t a k t n a m e
met de V.U. vrienden der betrokken gemeente.

het A.C.V. niet zou kunnen beweren dat zij tegen uidnsiiialisering
zijn
600.000 F voor een plan ! Waar
gaan we naartoe ! Vooral wanneer
zelfs het kleinste kmd weet, d a t
een bedrijf dat naar Wetteren wil
komen, rechtstreeks door de gemeente moet aangetrokken worden. Eens dat gebeurd komt h e t
dan zelf de gronden keuren en meten. En van Pantus zal het zich
niets aantrekken
En als de gemeente toch wil laten
meten, mag ze weten dat onza
landmeters even goed, vlugger en
vooral veel beterkoop wfrken.

BORGEKHOUT
Alle dagen op afspraak ten htilze van gemeenteraadslid Juul Dillen," Buurtspoorweg.ei 87, Borgsrhout. tel. 35 09 28
DLFFEL
Iedere donderdag van 16 tot il
uur bij Van Loven, Kerkstraat;
Ludo Sels, prov raadslid
DEURNE-ZUID
1ste dinsdag van de maand van
19 tot 20 uur, Storme. Boekenberg.
lel 134,
EDEGEM
Elke derde vrijdag der maand
van 20 uur 30 tot 21 uur 30, ".iG
Hugo De Vos. Willem Heneynstr.
10. Edegem
Elke tweede en iaatfte zondag
van de maand in de voormiddag
Mechelsesteenweg 314. Edegem.
Op telefonische afspraak nummer 49 60 83
HEIST Ol- U t i \ BERG
Ten huize van de neer J
m a n s Biekortstraat 3

Her-

KONINGSHUOIKl
Tweede aonaera on Van dei.
Wijngaerl Dorp van 13 uoi 30
tot 14 uui .SO Ludo Sel.>5 prov.
raadslid
LILR
Elke 1ste en 3de dond_erdag der
maand van 13 uur 15 i:ot"i4 UUT 45
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p roles tmeehngs
"NEEN G I L S O N "
PROVINCIAAL KOMITEE
ANTWERPEN
Arrondissement Mechelen.
Dringende oproep ; zondag,
11 februari 1962, machtige autokaravaan " dooriieen
klein
Brabant.
Alle wagens dienen voorzien
van leeuwenvaandel, vrienden
en kennissen zullen aan deze
grote propagandaslag
deelnemen.
Bijeenkomst m de gemeente
Bornem, Kerkplein, te 10 uur
stipt. Aankomst autokaravaan
Antwerpen rond hetzelfde uur.
Gezamenlijk vertrek : 10 uur
15.
Wij zeggen neen aan Gilson, '

AALST
Protestmeeting.
Op 23 februari te 20 uur in de
zaal Madelon. Grote Markt te
Aalst
Sprekers : Wim Jorissen en Dr
van
Leemputten
volksvertegenwoordiger,
BERCHEM
Prot estvergad ering.
Dmsdag 6 februari 20 uur in de
zaal « Rubens », Statiestraat 175,
Berchem Sprekers V a a Overstraeten en Mattheyssens, volksvertegenwoordiger.
Voorzitter : Dr Goemans,
BLANKENBERGE
Neen Gilson.
Alle leden van de plaatselijke
V.U.-afdeling
worden
dringend
verwacht op de eerste algemene Ie.
denvergadering voor 1962, welke
plaats vindt op zaterdag 3 februari
1962 te 20 u u r in de zaal « Oberbayern », de Smet de Naeyerlaan
te Blankenberge.
De vergadering staat in h e t teken « Neen aan Gilson ».
BRASSCHAAT
Protestmeeting.
Donderdag 8 februari te 20 uur.
In de zaal Sporta, Bredabaan,
Brasschaat. Onder voorzitterschap
van schepen Paelinckx.
Spreker : Wim Jorissen.
BRUGGE
Vergadering neen Gilson,
Alle leden van de afdelingen
Brugge-Kristus Koning en BruggeSt. Jozef worden dringend uitgenodigd tot een bijeenkomst op zondag 4 februari 1962 te 10 uur 30 in
h e t nevenzaaltje van Cafe Vlissinghe Blekêrsstraat 2, Brugge.
Op dagorde is uiterst belangrijk.
W I J rekenen op een talrijke aanwezigheid. Wij zeggen : « Neen
Gilson »,
KORTRIJK
Grotp openbare vergadering.
Het w.n, arr. bestuur stelt een
groots opgevatte protestvergadering op touw, op 5 m a a r t 1962.
Houdt nu reeds deze dag vrij I
"Volgende week nader n i e u w s !
BON SE
Volksvergadering.
In het teken van de aktie tegen
de ontwerpen Gilson en meer in
h e t biezonder met het oog op een
konkreet
Vlaamse op'.ossmg t e
Ronse, wordt te Oudenaarde een
volksvergadering gepland voor 24
februari e,k,
''juUen o.m. als sprekers optreden : Volksvertegenwoordiger Dr
Leo Wouters en Partijsekreta'-is
Wim Jorissen.
Meer daarover in onze volgende
bladen,
GOOIK
Strijdmeeting op 10 febr. in « De
Groene Poort », te 20 uur.
Sprekers : N o t Talloen, T. Van
Overstraetea.

KONTICH
Protestmeeting.
Zaterdag 3 februari te 21 uur in
de zaal « Alcazar », Mechelsesteenweg 22, Kontich. Sprekers Van
Overstraeten
en
Mattheyssens,
volksvertegenwoordiger.
LIEDEKERKE
Voorlichtingsavond.
Afdeling Liedekerke nodigt U
allen uit op h a a r grote Vlaamse
Voorlichtingsavond die plaatsvindt
in h a a r lokaal «Cafe Kapelleken»,
Opperstraat 77 op zaterdag 10 februari om 19 uur 30
Als sprekers horen we de Heren
T, Van Overstraeten en A. Van
Malderen, die een duidelijke uiteenzetting zullen geven van de
vraagstukken
die
heden
het
Vlaamse land beroeren en bedreigen.
MECHELEN
Autokaravaan.
Zondag 11 februari.
Elen machtige Volksunie autok.aravaan doortrekt de streek Mechelen-Willebroek-Klein B r a b a n t op
zondagmorgen 11 februari. Tienduizenden bladen worden uitgedeeld. Het sukses van deze propaganda h a n g t van eenieder af. Wij
verwachten op deze « Neen a a n
Gilson » strijddag alle Vlaams n a tionalisten van h e t arrondissement. Breng uw vrienden mee.
Samenkomst op de Wollmarkt
te Mechelen. Vertrek 9 uur.
MOBTSEL
Protestvergadering.
Woensdag 7 februari te 20 uur,
I n de zaal Bristol, hoek Mechelsesteenweg-Edegemstraat onder voorzitterschap van Rudi van der Paal.
Sprekers : Toon Van Overstraeten, Reimond Mattheyssens, volksvertegenwoordiger,
OVERUSE
Protestmeeting.

ANTWERPEN

BRUGGE

V.M.O.-Noorderkempen.

Jaarverslag in telegramstijl.

Met een stevige ploeg, gegroeid
uit de kern Schoten en versterkt
door Schilde, en met een onverbreekbare kameraadschap die ontstond tijdens de kieskampanje,
werd op 3de september 1961 de
herfstwerfaktie ingezet.

De arr. uitbouw, die einde 1960
op het getouw stond, werd door de
verkiezingen van 26 m a a r t 61
enigszins uitgesteld.
Voor en tijdens deze kiesstrijd
was evenwel de uitbouw begonnen
van
kernen
te
Blankenberge,
Knokke, Oostkamp en Torhout.
Ook de gemeenten uit de Brugse
agglomeratie hadden het afdeImgs-werk aangegrepen. Het werk
d a t tijdens de kiesstrijd door de
propagandisten-ploegen (onder M.
Vandemoortel) bij dag e n n a c h t
werd verzet, behoort reeds tot de
(schone) historie.
D e kern Blankenberge breidde
spoedig tot een volwaardige afdeling uit, hetzelfde gebeurde voor
Knokke - Duinbergen - Heist. Ook
de afdelingen Torhout en Oostk a m p plaatsten h u n woordje in de
abonnementen- en ledenslag. Van
de Brugse randgemeenten, was
het de afdeling St. Andries die
h e t vuur erin hield, m a a r algauw
volgden met dezelfde ijver de afdelingen Assebroek, St. Michiels
en St. Kruis, I n Brugge-stad waren h e t de afdelingen « Zuid »
en « St. Pieters » die de toon aangaven. Intussen was ook de afdeling Zedelgem op het been geholpen en, nog voor korte tijd houden de afdelingen Assebroek en
St. Kruis h e t respektieve peterschap over de kernen St. Joris.tenDistel - Beernem en Moerkerke Lapscheure,
Nog in de zomer en h e t n a j a a r
van 1961 zorgden de V.U.-jongeren en de zondagse propagandaploegen niet alleen voor de nodige studie-ijver m a a r ook voor de
huis a a n huis bedeling in alle 42
gemeenten van ons arrondissement.
Duizenden
propagandabladen en ca, 40,000 eksemplaren
van
onze
arr,
kontaktbladen
(« Goal » en « de Bezem ») werden aldus « verzet ».
Bij de aktie die onze afdelingen voor de «Mars n a a r Brussel»
hebben ontplooid, past een eerbiedig stilzwijgen !
Onze .stunt voor de nieuwjaarsm a a n d was er een van administratieve a a r d : alle jonge kiezels
krijgen een speciale uitgave van
ons kontakt-blad « de Bezem »
toegestuurd !
Op dit ogenblik installeren de
afdelingen h u n nieuwe besturen,
de koöptatie van leden tot de
arr; r a a 4 verloopt vlot, straks
komt deze r a a d bijeen om een
nieuw dagelijks bestuur a a n te
duiden en om te horen zeggen
zeggen d a t « de wagen rolt » !
Wie h e t enthousiasme van onze
kaderleden en militanten a a n de
lijve wil voelen en wie tot h e t
rollen van de wagen een bescheiden of minder bescheiden deel wil
bijdragen, weze op zaterdag 17
februari a.s. te 21 uur op h e t Simon Stevin-plein te Brugge !

Het werd een mijlpaal in de ontvoogdingsstrijd iii de- Voorkempen. Weldra moest gesplitst worden en twee mikrowagens doorkruisten elke zondag de kantons
Ekeren, Brecht en Zandhoven,
' Volgende
gemeente a
werden
« aangepakt » :
Brasschaat (2 x), Ekeren Kapellen, Wijnegem (2 x), Oostmalle
Westmalle, Kalmthout, Hoogstraten, Schoten (2 x), Sint-Antonius,
Halle (Kempen), Turnhout, 's Gravenwezel, Sint-Job, Zoersel, Pulderbos en Merksem
Er werden tijdens de kampaaje
meer dan 2,000 Volksunies verspreid en J o Daniels (Schilde),
werd Herfstkampioen
met 206
nummers !
De winterkampanje
werd op
17-12-61 ingezet, met bezoek aan
volgende gemeenten : Wommelgem, Schilde, Schoten, Oelegem,
Brecht, Pulle, Zandhovfn, Kapellen, Pulderbos, Massenhoven en
voor toek. zondag : Schilde Stabroek en Hoevenen.
Op 4 zondagen lijd werden 545
nummers a a n de m a n gebracht.
Nieuwe
propagandisten
melden
zich regelmatig en geen aktiviteit
op Vlaams gebied ontsnapt a a n
het waakzaam oog van de V.U.N,K,. van Mars op Brussel tot..
Blavier !
(Ter illustratie : twee prop. uit
Schilde brachten op een goede
week 30 nieuwe abonnementen op
de V.U. binnen !).
Vooruit, jongens, n u n a a r de
15 % !
Provinciaal komitee.
Het Antwerps provinciaal komitee vergaderde op 22 januari onder voorzitterschap van Rudi Van
der Paal, prov. voorz. en in aanwezigheid van alg. sekr. Wim Jorissen, volksvert. R. Mattheyssens,
alg. propagandal. Toon van Overstraeten, prov. sekr. en VMO-leider Wim Maes, de voorz. en sekr.
van h e t financieel komitee, provincieraadsl. Ward Rolus, Hubert
K u n n e n en Benoit Ceuppens, vertegenwoordigers van h e t arrondissementsbestuur
van
Mechelen,
arr. sekr. H e r m a n Bosnians, verslaggever W. Verduyn, D r Rik Ballet, Piet Vereecken, Bernard Stappaerts. Het arr. T u r n h o u t was
vertegenwoordigd door
Jos van
Bi-uggen, Domien Nijs en dr. Jur.
J o Belmans, e,a.

Het Vlaams komitee van Overijse heeft in samenwerking met
het schepenkollege besloten een
protestmeeting te organiseren op
m a a n d a g 5 februari. Deze meeting
wordt gehouden om de Vlaamse
eisen i.v.m. de taalgrensregeling,
eisen die ook deze zijn van het
Met algemeenheid van stemmen
Vlaamse Overijse, k r a c h t bij te
werden volgende beslissingen genozetten.
. men :
Te 20 uur in de « Casino », Heu1. De
arrondissementsbesturen
velstraat.
van Antwerpen, Mechelen en Turnhout verbinden er zich toe in ^de
PUURS
kortst mogelijke tijd in ieder der
honderdvijftig gemeenten van de
Volksverga4ering.
provincie een bestuur samen te
Grote kantonale volksvergadestellen of waar zulks nog niet moring ohder het moto : « Neen a a n
gelijk is een vertrouwsman a a n te
Gilson »,
duiden. Dit met h e t oog op geLokaal « Amie », Kerkplein t e
meenteraadsverkiezingen en deiiBornem.
nitieve uitbouw.
Aanvang : 20 uur
2. Drie grootscheepse propaganVoorzitter : Van de Moortel,
daweken in ieder der drie arronFrans, gemeenteraadslid te Stntdissementen worden grondig voorAmands,
bereid. De leiding hiervan ligt bij
Sprekers ; Ludo Sels, boerenWim Maes.'
leider en provincieraadslid.
3. De VMO wordt uitgebreid en
Dr. Wim Jorissen, alg. sekretaprovinciaal georganiseerd.
ris,
4. Het komitee besprak verdar
de a a n s t a a n d e aanstelling van de
TONGEREN
provinciale kommissarissen
voor
Strijdvergadering op zaterdag 17
dienstbetoon, organisatie,
finanm a a r t te 20 uur in lokaal « De
ciën, en propaganda; h e t medeHelm », Grote Markt,
delingsblad, de uitgave van strooiOok Limburg zegt neen !
biljetten, de financiële mobilisatie. Vertegenwoordigers van ieder
WEITEREN
der di'ie arrondissementen zullen
opgenomen worden in h e t finanAnti-Gilson-Protestvergadering.
cieel komitee.
Ook Wetteren richt een van de
Het
provinciaal
sekretariaatvolgende dagen in zaal Scala een
Antwerpen is gevestigd te Antgrote protestvergadering in tegen
werpen, Lanteernhofstraat 28, Borde monstertaalontwsrpen van migerhout (tel, 39.92,06).
nister Gilson, De juiste datum is
nog niet bekend, m a a r zal door
Aandacht :
strooibriefjes en microwagen meegedeeld worden. Ieder lezer weze
Alle personen die daadwerkelijk
op post en brenge een sympathiwillen medewerken in de komenzant mee. Ook Wetteren beaeft dat
de weken, zuUen zich onverwijld
h e t n u gaat om h e t voortbestaan
kenbaar m a k e n a a n h e t provinvan de regering of d a t van Vlaanciaal sekretariaat, Lanteemhofstr.
deren.
28, Borgerhout. TeL 39,92.06.

Avondfeest.
Vlaams Nationalisten, de V,U.,
arr. Brugge, verwacht U op h a a r
avondfeest" d a t plaats vindt te
Brugge op zaterdag 17 februari
1962 te 21 uur in h e t Gasthof « De
Gouden Hoorn ». Simon Stevinplein te Brugge,
De opbrengst van dit avondfeest,
dat ingericht wordt onder h e t motto « De Wagen moet rollen,., », is
bestemd voor de aankoop van de
meer dan noodzakelijke propaganda wagen.
Het dansorkest «Melodienband»,
met medewerking van charmezanger Franky Evers, de T.V, vedette
Miny Dombree en het Duo Schiltz,
brengt de nodige stemming
Vlaamse leute en gezelligheid
zullen hoogtij vieren.
Toegangsprijs : 30 F .
Wie helpt duwen ?
Onze propagandawagen moet er
zijn tegen 15 m a a r t 1962
U k u n t hem helpen op gang
brengen door het storten of inschrijven op een aandeel van 100,
500 of 1,000 F
Stortingen of
overschrijvingen
worden graag a a n v a a r d op P,R,
4414,47, J a n Van Tulden, Verbraad
Nieuwland 25, Brugge.
DENDEBMONDE
' Zitdagen ziekenkas « FTL,ANDRIA » :
Dendermonde : op 10 februari.
Ros Beiaardkring, Markt, Dendermonde, van 15 UUT tot 18 uur,
d a a r n a elke 2de zaterdag van de

m a a n d , zelfde lokaal.
Hamme : op 9 februari, Rings t r a a t 29, Hamme, ten huize v a n
Paul Buggenhout, van 19 uur tot
20 uur, verder elke vrijdag, zelfde
lokaal en zelfde uur.
Wetteren : zitdagen voor inschrijvingen en mutaties worden
later langs deze weg bekend gemaakt.
Kolportagetocht té Berlare en
Overmere-Donk op zondag 4 februari e,k.
Alle propagandisten op post.
GENT : Maaltebrugpark
Op vrijdag 9 februari richt de
club « Gent Zuid-Westen » een
privaatfeest in met als spreker Dr.
Wouters.
Verder talrijke sketchen, zang,
luim !
De avond zal worden besloten
met een d a n s p a r t i j .
Degenen die nog geen lid van
onze club zijn kunnen dit worden,
zelfde avond, zelfde tijd : 20 uur.
Vergadering.
D a t h e t initiatief van h e t distriktbestuur om de leden en abonnenten op te roepen voor een algemene ledenvergadering, goed bevonden werd is bewezen geworden
door de zeer talrijke opkomst n u
woensdag 24 januari.
Na een krachtig welkomstwoord
van de voorzitter, Guido Dekeyser, kregen wij een bondig doch
schitterend verslag van de penningmeester.
De sekretaris gaf een klaar overzicht van de organizatie en de verdere uitbouw van ons di&trikt.
Vervolgens gaf d h r T h i e n p o n t
enkele duidelijke inlichtingen in
verband met de* Vlaamse Ziekenkas « F l a n d r i a ».
I n een korte, m a a r krachtige
toespraak van Ir, Deroo, Provincieraadslid De Moor en Volksvei'tegenwoordiger Dr Wouters, kregen
wij een beeld hoe de werking n u
gebeurt, respectievelijk bij de Gemeenteraad, de Provincieraad en
de Kamers,
GEBOORTEN
Het gezin van onze militant Oscar
Vandenbussche,
Gentpoorts t r a a t te Brugge, werd vergroot
m e t een lief meisje, gekerstend
Godelieve.
Wij bieden onaie bakker en zijn
d a m e onze hartelijk gelukwensen
a a n bij deze gelukkige gebeurtenis.
Op 12 j a n u a r i 1962 kwam in de
familie T h e o Van den B r a n d e n De Wilde, K a n . De Meyerlaan 18,
te H a m m e een eerste kindje, d a t
gekerstend werd onder de n a a m
Luc.
I n h e t gezin van D h en Mevr,
Leon D'Haenens te Merelbeke werd
een zesde kindje geboren, Mady
kwam blakend van
gezondheid
broers en zusjes op 24 dec. 1961
vervoegen.
Hartelijk welkom e n beste gelukwensen a a n de ouders.
J a n en Lieve De Moor - Mariman, melden niet vreugde de blijde geboorte van een eerst geborene. Anneke zag h e t levenslicht o p
24 j a n u a r i 1962. De beste ^ wensen
van de Volksunie Gent - Eekloo
vergezellen h a a r op h e t verdere levenspad, zoals we ook J a n en Lieve hartelijk gelukwensen.

JOEKERTJi
1000 Vlaamse voornamen — en
wat betekent een Vlaamse voorn a a m ? — hoe wordt hij uitgesproken ? — wanneer is hij welluidend ? enz.,
(brochure) : 20 F
onder omsla/? a a n R.J.M Nopens.
(567) OplaAdn-Rijnland, Ophovener Str. 9 (Duitsl.)
Gevraagd hulp m huishouden,
inslapen indien
mogelijk, geen
was en hulp van werkvrouw. Zeer
goed
loon.
Zich
aanbieden :
AZAEBT, B r a b a n t d a m 108. Gent.
Deftig Vlaams dienstmeisje gevraagd, bij 2 personen, in post slapen. Looh ; 2.500 F . Hulp van
werkvrouw.
Aanbieden : Van Praetlei 173,
Merksem (tel. 45.85.22).
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in de bioskoop
We kenden van de Japanse
kineast Shindo reeds «De
kinderen van Hiroshima»,
een werk dat naast grote
kwaliteiten toch niet vrij was
van de voor Westerse kijkers
zo onwennige Japanse t r a a g heid
en
dat
bovendien
zwom in de melodramatiek.
Niets daarvan meer in « Het
naakte Eiland »; het is alsof
men voor een andere Shindo
staat, een Shindo die het volmaakte evenwicht heeft gevonden tussen een trage,
symbolische handeling en een
sober, zuiver poëtisch beeld.

V

een oaze van vruchtbaarheid
is geworden in de woestijn
van het zoute water. Dan realizeert men zich, na alle pijn,
het geluk van een man en
een vrouw die een thuis hebben gebouwd, die een wereld
hebben gemaakt. Nooit zijn
we in een filmzaal zo ontroerd geweest als bij dit
laatste diep-menselijke en in
de grond ondanks alles toch
optimistische b e e l d
van
Shindo.

Het verhaal van de film is
gauw verteld. Op een klein
eilandje, een rots ergens in
een Japanse baai leeft een
gezin : vader, moeder en twee
zoontjes. Het leven is één onafgebroken strijd met de
weerbarstige,
onvruchtbare
grond. Maar jaar-in jaar-uit
wordt het grootste deel van
de werktijd besteed aan het
halen van water op de oever

Het Naakte Eiland
van de baai : een heel eind
heen en weer met de roeiboot
en een moeizame klimpartij
met het juk en de emmers
n a a r de top van de rots. In
de eentonige reeks van dagen
één enkele onderbreking :
een uitstapje naar het stadje
aan de overzijde. En dan
sterft er een kind. Meer is het
niSÉ» Jjet,,. i$ .,wjeinig^ het..is.
alles.
Reeds met de eerste beelden van de film komt de toeschouwer in de ban van
Shindo's poëtische zeggingskracht. De film begint als
het leven van iedere dag op
het eiland : de man en de
vïouw doen de moeizame weg
heen en weer over de baai
met het kostbare water in de
houten emmers. Een half uur
lang krijgt men niets anders
te zien dan dit hard labeur.
Het is een iriomf van de sobere filmtaal, de volmaakte
kamerabeheerslng, de perf ekte
montage. Niets uit het arsenaal van de Westerse kineast:
geen gewaagde beeldkompositie, geen stoutmoedige travellings, geen onrustige montage, geen enkele van de knepen en vondsten die men
bijna onontbeerlijk is gaan
achten. Alleen een langzame
en vloeiende ontleding van
het harde werk, een peilen
naar pijn en moeheid door
een bijna neutrale en nauwkeurige observatie van alle
bewegingen. Steeds weer het
beeld van de man of de vrouw
dat opduikt onderaan het
scherm en op de achtergrond
van de drukke baai zich langzaam omhoog worstelt. Geen
enkel woord; slechts af en toe
het geklots van het water in
de emmer. Wanneer 's middags de last van het water juk
onder een loodzware zon h a r der begint te drukken wordt
dat weergegeven door een
eenvoudige tegenlichtopname
met overbelichting. Het trage
litme van het waterdragen
wordt
soms
onderbroken
door de close-up van een
denneappeltje dat onderaan
de rots door het water van de
baai op het zand wordt gespoeld.
De akteurs zijn

beroeps-

•j7'-'\ l'unr ivelen geleden slak er een slonn op in ons eigen
•Li kleine filmwereldje,
toen de « Pri]S van de filmhriliek »
moesL worden toegekend. Men zal zich 'herinneren
dat « I / W DIAM n werd hekioond,
nadat enkele juryleden
vergeefs geIracht hadden een film voor te stellen die niet op hel lijstje
der lieren en danws ciilict yrijkte omdat meer dan de helft
der critici hem niet liadden gezien. Deze dus
onbekroondc
film,
de beste die sinds jaren op liet schei m kwam,
is
« liet ^aal,te Eilaiiti ».

mensen. Shindo heeft er de
voorkeur aan gegeven, het
harde leven van de eilandbewoners weer te geven in een
zuivere simboliek, liever dan
in 'n realistische uitbeelding.
Maar duidelijker dan uit ieder realisme leest men uit de
bijna sierlijke gebaren van de
vrouw — in wie men buiten
de "film een danseres vermoedt — alle pijn en alle
moeheid. Het spel van deze
akteurs is eenvoudig en sober : enkele elementaire ge, laatsuitdrukkingen
moeten
een hele reeks van gevoelens
weergeven. Shindo heeft eens
gezegd dat de ogen het belangrijkst zijn. Wanneer 's
avonds het gezin een bad
neemt in het laatste water
dat die dag moeizaam werd
aangesleept, zijn het de ogen
van de vrouw waarin men
eindelijk, eindelijk de rust en
het tevreden-zijn vindt.
In de hele film wordt geen
enkel woord gesproken. Het
geluid is herleid tot het essentiële : een motor die over
het water van de baai tonkt,
het klotsen van het water in
de emmers, het geluid van het
water dat op de plantjes
wordt gegoten en opgezogen
wordt door het dorre zand.
Enkele onverstaanbare kreten van vreugde bij de vader
wanneer de jongetjes een vis
vangen. De kreet van hopeloosheid bij de moeder wanneer het kind sterft. De wanhopige snikken van de moeder wanneer ze, na de dood
van h a a r zoon, in opstand
komt tegen de koppige verbetenheid van de man. En
na die enkele kreten van pijn
weer de stilte van herustin?'
wanneer de man even begrijpend naar haar heeft gekeken en voortwerkt. Het leven gaat verder.... « en de
boer die ploegde voort ».
Men kan « Het naakte eiland » niet onder het ontleedmes van de gewone filmkritiek houden. Men blijft
niet onbewogen, koel afwegend en keurend, bij dit eenvoudige
verhaal
waarin
Shindo tast naar de zin van
het leven zelf. «Het naakte
eiland» is een ontroerende

film, het zielig verhaal van
de kleine en grote mizeries
van
eenvoudige
mensen.
Maar wanneer helemaal aan
het einde de kamera de hoogte ingaat, en wanneer het eiland in een vloelende beweging op het hele scherm
wordt gebracht, bedekt met
soja, rijst en graan, dan ontdekt men dat de barre rots

Wat blijft er na dit alles
nog te zeggen ? Niet zo heel
veel. Shindo zelf heeft verklaard dat hij het thema
voor zijn film heeft gehaald
in zijn eigen jeugd. Zelf heeft
hij het meegemaakt dat zijn
ouders een leven hebben geleid gelijk dat van de mensen op « Het naakte eiland » :
een harde strijd om het dagelijks brood. «Het scheen
me toe dat woorden deze stille strijd nooit zouden kunnen
weergeven. Ik werd gefascineerd door het woord « stilte » en ik lieb begrepen dat
een stomme film aangrijpender en zuiverder mijn bedoelingen zou weergeven. Mijn

diepste bedoeling was dit :
het leven dat ik zelf had gekend weergeven in een zuiver filmisch gedicht. Alleen
het beeld mocht de handeling dragen. Ik heb dan een
film gedraaid waarin ik dat
heb verwezenlijkt aan de
hand van de beginselen van
Eisenstein ».
Alleen nog dit : bij het
zien van de film zijn we niet
ontkomen aan de zuiver J a panse bedoelingen van Shindo. De liefde waarmee hij db
kamera een kimono laat zien,
de wijze waarop hij de eilandjongens konfronteert met
een veramerikanizeerde TVuitzending hebben ons verraden wat overigens over d»
hele lengte van het verhaal
op de achtergrond ligt : het
protest van Shindo tegen het
opsluiten van een volk van
90.000.000 op overbevolkte,
barre eilanden. De heren e»
dames filmkritici
schijnen
zulks geen van allen opgemerkt te hebben. Het zij dan
hier geboekstaafd.
Een film die men absoluut
moet zien !
T.V.O-.
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H'(ji>nl Men zeifl ooi, dal ivr tn
liel nooiden
nuini liej'it niet ie
leel beqiij) moeien
gaan
zoeken
rooi onze Und- en bi ooiUInjd. Helemaal oinraai ziin die
beweiingen niet
Maar de weield
wordl
Kleinei.
en liet moet zijn dat
nooid en zuid daaidoor ooi een
heeljr iliehlei bij elkaar zijii gaan
liggen, u-ani ons komt rooi dat de
blijken run belangstelling
de hial.sle lijd een heel je laliijkei
zijn
f/eirorden
l.n dal verheugt
ons
zeer.
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een
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liet eerst Tom Manders
gezien.
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gen van hel zelfde piogiainina
En
omdat nieuive /opsicn alliid goed

snijden,
hebben
ive de
neiging
meer wierook Ie bianden dan misscJiien ivel noodzakelijk it,
Maar we willen dit lisiko (och
giaag nemen : de man kent zijn
vak, verstaat de kunst om op een
zeer geestige manier mensen
eu
toestanden
in de ver) te
zeilen,
oreidrijfl nooit, in elk geval nooit
te veel. en prczenleeil
alles zeer
vlot. De zoveelste
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Over het
iUC-h IB UiET
van
maandagavond
enkel dit : dal het
slecht was, heel sleelil.
Groter
mislukking
zal de ] laamse 7'1 dil
]aur wel met fjp liaar aktie] kuniren veimelden
Om bij te huilen !
Als het loeikelijk niet beter
kan,
lid en ive er dan nuiai voor eeuwig
en drie dagen mee stoppen,
liet
('-• altijd slukken
beter
helemaal
geen kabaiel te geven, dan een
iieigelijk misbahsel op het schei in
Ir l>reiiqen
J V.li.

Alle kenners en fijnproevers van duits bia(,
liefhebbers van « stimmungsorkesten »
vinden elkaar terug in hef

DORTMUNDER THIER-BRAU-HOF
(OBERBAYERN)

Tervuurse Vest 77

LEUVEN

Oberbayern-Leuven

U drinkt er Dortmunder TH IER,
de echte Dortmunder
met de TWEE HERT|ES !

Hoe oost-Vlaamse
industrie redden?
De redding voor de OostVlaamse industrie ligt in het
uitbouwen van Gent en het
kanaal Gent-Terneuzen tot
ekonomische polen. Wanneer
wij dan moeten vaststellen
dat Gent, dat bijna de helft
van de tewerkstelling der
provincie lokaliseert, zijn tewerkstellingscijfer in de periode van 1947 tot 1956 ziet
verminderen met 5 %, staat
het wel vast, dat deze problemen
in
het
huidige
staatsverband nooit een afdoende oplossing zullen krijgen.
De moeilijkheden
waarmede de eventuele vestiging
van een staalkompleks te
Zelzate gepaard gaan is
hiervan wel een bijzonder
treffende illustratie.
Bij de nutsvoorzieningen is
alleen de elektriciteitssektor
doelmatig uitgebouwd en op
nieuwe industrieën berekend.
De verbindingen voor de
binnenscheepvaart
tussen
Gent en zijn
natuurlijk
Noord - Frans
hinterland,
worden belemmerd door een
verouderde uitrusting aan
de grens en zijn slechts geschikt voor 300 tonners, waar
61e waterlijn dan nog beperkt
U tot 1,80 m.
Per spoor is het industriet/ekken van Noord-Frankrijk
enkel door secundaire lijnen
met Oost-Vlaanderen verloonden, wat een ernstige taelemiixering vormt voor het
awaar goederentransport. De
niet • geëlektriticeerde
lijn
Gent-Rijsel, vormt een ernstige tekortkoming.
Twee verkeersaders, Rtj sel - Gent - Antwerpen - Tilburg en Valenciennes - Bergen - Brussel, zullen in de
nabije toekomst door aanleg
Yim autostrades gemoderniseerd worden. De route de
Wallonië, die slechts de helft
van de trafiek heeft van de
voor Oost-Vlaanderen noodKakelijke E-drie, krijgt hier
nm onverantwoorde rede-

G E G H A /v\

nen de voorrang.
De transit
van NoordFrankrijk naar België aan de
grenspost
Valenciennes-Peruwelz, is voor Oost-Vlaanderen van het allergrootste
belang.
Het belang van een aangepaste en versnelde uitrusting van de Gentse haven,
dient wel niet speciaal onderlijnd te worden.
Wat nu de werkloosheid
en mobiliteit betreft, als gevolg van al deze tekortkomingen mag van een werkelijk dramatische
toestand
gesproken worden.
Waar de provincie, in 1957
13,9 % van het totale bevolkingscijfer vertegenwoordigde loopt het werkloosheidspercentage op tot 22,4 %.
De geweldigde
weerslag
daarvan op het sociaal-ekonomische leven in de provincie kan niet genoeg onderlijnd worden. Volgens de
telling van 1947 was 10,1 %
van de loontrekkende bevolking werkloos en sindsdien
blijft de werkloosheid in stijgende verhouding tot het
rijk toenemen.
Alleen naar de provincies
Antwerpen - Brabant - Henegouwen bedroeg de mobiliteit 54.144
eenheden wat
10,56 % van de aktieve bevolking betekent !
Wat de tewerkgestelden
betreft doet zich eveneens
een
ontruswekkend
verschijnsel voor, dat de OostVlaamse industrie onvoldoende plaats biedt voor de
geschoolden, omdat zij de
hogere lonen die deze vragen,
niet kan dragen '
Het feit dat een Luikse industrie-arbeider tot 40 %
meer verdient dan zijn OostVlaamse koUega, loont wel
het duidelijkst aan, welke
formidabele
achterstand
hier door schuldige nalatigheid van de unitaire staat
gegroeid is.
Bij de opmerking Van de

R/\<3J>LLB.eMJR-El,.

Herman Bosmans.

WATERRANP
TE
OVERNERE
Onze volksvertegenwoordiger Dr Wouters heeft volgende parlementaire vraag gesteld aan de ministei van
openbare werken :
In de polder van Uitbergen,
Overmere, Berlare (Dendermonde), Lokeren, staan 400
ha grond onder water. Een
pompstation is in opbouw om
de regelmatig weerkerende
overstromingen te verhinderen. Dit station moest voor
15 december 1961 klaar zijn,
maar was het niet.
Ondertussen was "• echter
ook de bestaande sluis afgebroken die nog veel had kunnen beletten. Dat was voorbarig en roekeloos. Het gevolg is een ware ramp voor
de aanpalende landbouwers
en bewoners. Op 80 ha akkerland werd de komende oogst
vernietigd. Als de Donk overloopt komen nog 125 ha in
het gedrang.
Mag ik de heer minister
vragen :
1) Wie verantwoordelijk is
voor het voorbarig verwijderen van de sluis, voor het
laattijdige afbouw van het
pompstation en voor hef niet
voorzien van
maatrege!.«i
tegen een eventuele en verwachte overstroming;

Ik zou de heer minister
dank weten indien hij aan
deze toestand zijn volle aandacht wilde besteden.
uit de druiven van de vlaamse gemeenten
OVERIJSE-HOEILAART
!n da Iscavallai

MAZOUT

EEN PRODUKT I S C A
H.-R. BRUS.£M.272

V O O R ALLE INLICHTINGEN :

Gasoil Zone O * 2 08 F
Lichte stookolie
Zone O 1.64 F
Minimum 1 000 1

A N T W E R P E N : A. B Ü R G S . 36, L a n t e e m h o f s t r a a t
Borgerhout — Tel. 30 04 ''^
BRUSSEL : Waiter Verheirstraeten
95,

Kleine Molenstraat, Anderlecht

Tel 22.88.98
O O S T E N D E : Jozef De Busschere-Decroos
Hofstraat Ib - Tel 761.16
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Het tweede Algemeen Kongres van de Vlaamse
Volksbeweging vindt plaats op zondag 4 februari te
Antwerpen.
De voormiddag-bijeenkomsten worden gehouden
in het Hotel Billard Palace, Koningm As'iridplein 40
te Antwerpen, vlakbij het Centraal Station; aanvang
10 uur, einde van deze vergaderingen te 13 uur.
In vier sektievergaderingen worden rapporten
voorgedragen, namelijk een kultureel rapport door
Dr. M. Van Haegendoren over « KULTURELE AUTONOMIE », een ekonomisch rapport door Drs. F. De
Bondt iieeft als onderwerp « Waar staan wij met de
ekonomische ex'iansie in het Vlaamse land ? », een
biezonder politiek rapport van Dr. juris H. Wouters
over « De Vrijwaring der Levensbeschouwelijke vrijheden, en tenslotte een algemeen politiek rapport van
Mr. W. Martens, « Konkrete suggestie voor de federalizering van de Staatsstruktuur van Belgiè ».
De namiddagvergadering grijpt plaats in de Stedelijke Handelsbeurs. Meir. en vangt aan te 15 uur,
einde rond 17 uur 30. Deze vergadering is opgevat
als een grote voorlichtings- en strijdvergadering.
Het program voorziet :
Voorstelling van de resoluties;
Mr. Edg. Van Cauwelaert : Opruiming van de
verfransing in het Vlaamse land;
De hr. Bern. Van Dijck : V.V.B. - Vlaamse eendracht;
Drs. M. Coppieters : Vlaamse doorbraak.
Het Tweede Algemeen Kongres van de Vlaamse
Volksbeweging is een open kongres, waaraan alle belangstellenden kosteloos kunnen deelnemen.

heer de Saeger, tijdens het
debat over federalisme voor
de Lodewijck de Raedtstichtlng, dat ook een unitair
staatsbestel
de
regionale
ekonomische
ontwikkeling
niet verhindert, willen wij
de zuiver theoretisch juistheid niet in twijfel trekken.
Wat het in praktijk wordt in
het unitaire België, kan hij
in Oost-Vlaanderen navragen.

2) Hoe en door wie zuilen
de getroffenen vergoed worden.

IN HO UB :eoci./4o<:i.

KOHGRES V.V.B.
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•Wasserij PERFECTA:
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Houder van een technisch
:
wasbrevet « Cenetra »
• waarborg voor minimum sleet
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steld werd verschillende verbeteringen aan te brengen en
maatregelen tot gezondmaking te treffen o.m. :
De gelijke marktrechten
voor de ingevoerde vis,
De reorganisatie van de
propaganda voor meer visverbruik,
t)e ve'r'l3étehn%*"ae'r'óp*^ang regeling en het dichter] ^er
lekken in deze.
De kwestie der proefvisserij. Daarbij kwamen de volgende dringende eisen :
Een verhoogd en op 55 jaar
vervroegd pensioen,
Een gewaarborgd
minimumloon voor de vissers,
De toekenning van een
slooppremie van 5.000 F per
ton.
Een verhoging van de kredieten voor de scheepsbouw
tegen lage interest.
Het stemrecht voor de vissers.
Een
eigen
visserijbeleid
met een eigen begroting.
Grote keus :
GLAZEN en MONTUREN.
Gratis voor verzekerden
Herstellingen in eigen werkhuis

Walter

ROLAND

— Gediplomeerd Optieker —
Kerkstraat, 58 - ANTWERPEN
(Let a u.b op het huisnummer)
Telefoon : 35 86 62
10 % korting op vertoon dezer

GEEN FACILITEITEN ...MET ONZE SPAARGENTEN
Daarom EIGEN GELD IN EIGEN HAMDEN
1° Uw spaargelden
zijn even veilig bij een Vlaamse instelling
!
en brengen meer intrest op.
Z
3,5 7o op zicht met onmiddellijke terugbetaling ;
4,25 % tot 5,75 % op termijn.
•

2° al uw verzekeringen
plaatst U beter en voordeliger
bij een ernstige Vlaamse maatschappij.

3° hypof-heekleningen
met of zonder levensverzekeing neemt U liefst
en voordeligst bij een Vlaamse maatschappij.
Alle inlichtingen, zonder verbintenis, bij

BECO
MORCKHOVENLEI 50
BORGERHOUT
TEL.

Onze Volksvertegenwoordiger Dr R. van Leemputten
heeft een verzoek tot interpellatie gericht tot de minister van landbouw in verband
met de noodtoestand bij de
zeevisserij en het fiet dat een
groot aantal schepen aan de
kant liggen. Hij verwijst
naar het memorandum, opgesteld te Oostende op 6 november van vorig jaar, waarbij door de V.U. en een afvaardiging van reders, vissers
en schipper-vissers voorgé-

32.27.12

Frans VANHOOF
Lic. Hand & Fin. Wetensch.
14, BROUWERIJSTRAAT, KAMPENHOUT
Telefoon 016/65243
Komt graag bij U thuis.

Op het boekenrek
Vlaamse ruimlepionier

JOS VAN LIMBERGEN 60 JAAR
Men staat er even van te
kijken wanneer men verneemt dat Jos van Limbergen 60 is geworden. « Nog
maar zestig », zal men zich
afvragen wanneer men t e rugkijkt op het werk van van
Limbergen, werk dat drie
mensenlevens zou kunnen
vullen. « Reeds zestig » echter zegt men wanneer men
de
onverwoestbare
werkkracht de jeugdige ijver kent
waarmee van Limbergen aan
de slag blijft.
Jos van Limbergen heeft
zijn eigen, unieke plaats in
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Hij is steeds bezeten
geweest door het apostolaat
van de volksverheffing; om
het volk te verheffen gaf hij
h e t de sleutel naar de wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, de wetenschappelijke
discipline, het wetenschappelijk denken. Hij zocht zijn
t a a k op het gebied der wetenschappelijke
vulgarisatie
en hij bereikte op dit moeilijk gebied alles wat er te bereiken valt : de erkenning en
de waardering tegelijkertijd
van ^de deskundigen en van
de leken."
Hij is een der laatste leerlingen van de vermaarde astronoom Camille Flammarion en van prof. dr A. Archenhold, later van prof. dr
G. Stehli voor biologie.

Inmiddels was de « Almanak der Weetlustigen » verschenen en in 1934 zag het
eerste populaire wetenschappelijk maandblad in Vlaanderen het licht. « Weetlust »
bleef, met steeds stijgend
sukses, verschijnen tot aan
de bevrijding.
Wie vandaag even rondneust in een tijdschriftenhandel zal vaststellen dat
het populairwetenschappelijk
tijdschrift zich, vooral in de
Angelsaksische landen, in
een ongehoorde belangstelling mag verheugen. Van
Limbergen durfde de formule reeds aan een kwart eeuw
geleden en wist ze op een
hoger peil te houden dan de
meeste der zeer bekende Angelsaksische uitgaven.
In 1935 zette van Limbergen een nieuwe stap op het
gebied van de wetenschappelijke joernalistiek toen hij in
het weekeindnummer van
« De Dag » zijn uitgebreide
en overvloedig geïllustreerde
wekelijkse wetenschappelijke
rubriek inzette. In 1939 verzorgde « De Dag » de uitgave
van zijn grote « Volksatlas »,
waarvan een aangepaste uitgave verscheen in Nederland.
Sindsdien zijn we door de
grote uitgeverijen wat verwend geworden op het gebied van — meestal echter
peperdure — atlassen.

In 192'i' ontketende hij zijn
De Volksatlas voldeed aan
eigen kleine revolutie in de de strengste eisen en slaat
joernalistiek door in het dag- vandaag nog steeds een goed
blad « De Schelde » een we- figuur naast talrijke veel
tenschappelijk feuilJeton te duurdere uitgaven. Wat echlaten verschijnen. Op dat ter meer is : hij vond zijn
ogenblik was zoiets een on- weg in duizenden exemplagehoorde innovatie; dat ze ren naar het bescheiden boeechter gewaardeerd werd be- kenrek van de gewone arbeiwijzen de negen jaargangen der.
van de
wetenschappelijke
rubriek « Uit het rijk der weVan Limbergen wist in de
tenschap ». Uit de twintiger dertiger jaren nog de tijd te
jaren dateren eveneens de vinden om een twaalftal boeeerste voordrachten
over ken te schrijven en meer dan
sterrekunde,
waarbij
van 3.000 volksvoordrachten te
Limbergen een observato- houden.
rium improvizeerde op de
vestingwallen te Berchem.
De bevrijding kwam even
Borgerhout en Deurne. Dit dit werk onderbreken, maar
initiatief werd later nog ver- wilskrachtig en hardnekkig
der uitgewerkt en kreeg zijn begon van Limbergen opuiteindelijke
vorm in
de nieuw van onder af aan. In
«
Vlaamse
Volkssterre- maart 1950 verscheen het
wacht », observatorium met eerste nummer van « Naeen flinke uitrusting dat tuurwereld », een uniek tijdsteeds toegankelijk was voor schrift in het Vlaamse land,
alle belangstellenden.
.thans uitgegroeid tot een

GELD!
Tel.
055/23198
SOCWFINA
ZUIDSTRAAT

RONSE
1ste en 2de r a m
hypotheken

zeer fraaie publikatie met
een merkwaardige staf van
buitenlandse
medewerkers.
Op dit ogenblik loopt reeds
de 13de jaargang. Een j a a r
na « Natuurwereld », in 1951,
werd de boekenreeks « Biokosmos » ingezet. Deze reeks
was het zoveelste gewaagd
avontuur van van Limbergen; de gewone uitgeverswereld zou het nooit hebben
aangedurfd. Maar het opzet
slaagde en er verschenen 27
delen, waaronder een omvangrijke flora voor ZuidNederland en 5 delen van de
hand van van Limbergen
zelf : « De Makrokosmos ».
Het werk van Jos van Limbergen wordt ook buiten onze
grenzen gewaardeerd.
Hij
spant zich in jonge onderzoekers en natuurvrienden
vooruit te helpen. In dit verband bezorgde hij publikaties in het buitenland, o.m.
van een weelderig boek over
vogelfotografie, met Nederlandse, Franse, Duitse en
Engelse uitgaven. Twee omvangrijke plaatwerken van
Jos van Limbergen, nl. « Hemel en aarde », verschenen
in het Nederlands, het Frans,
het Deens, het Engels en het
Duits.
En inmiddels blijft Jos van
van Limbergen zijn voordrachten geven. Zijn reeks
« De ruimtevaart » liep reeds
geruime tijd toen het verschijnen van de Spoetnik
aan de hemel de inhoud ervan kwam bevestigen.
De immer jonge Jos van
Limbergen denkt niet aan
ontwapenen. Plannen voor
de toekomst
(de tweede
jeugd) zijn er te over : studie over uranologie, publikaties over Mars en Venus,
leergang in hemelmekaniek
en vooral verdere uitbouw
van « Natuurwereld ».•
Het Vlaamse volk heeft
alle redenen om Jos van
Limbergen dankbaar te zijn
voor zijn werk en voor de
geest waarin dit werk wordt
verkocht. Van deze dankbaarheid en van de bewondering voor een dergelijke
titanenarbeid
willen onze
enkele lijnen getuigen.
T.V.O.

Dietsland-Europa
•k Het maandblad van de
Jong-Nederlandse gemeenschap <
; Dietsland - Europa » verscheen deze maal
op 32 bladzijden. Het bevat o.m. een bijdrage van
hoofdredakteur Karel Dillen, bijdrage die onder de
titel « Weer is Kerstmis
voorbij > handelt over de
repressie-gevangenen.

Verder brengt het blad ook
beschouwingen bij
verschillende kongressen. een
belangwekkend
artikel
« Van eigen grenzen en
buitenlandse diaspora »,
eeri besprekina bij het verschijnen van Keitel's gedenkschriften en een artikel : Socialisme als weeldeartikel

...Van Limbergen voorspelde het..

Kijk
•A Het zeer degelijke, modern uitgegeven maandblad Kijk dat handelt over
architektuur,
inrichting,
komfort,
sierkunst
en
vormgeving, brengt deze
maand bijdragen over allerlei zaken i.v.m. de moderne huisvesting, en een
zeer goed artikel waarin
men leert hoe men van een
oude zolder een
frisse

woonruimte maakt, verder
bijdragen over meubelen,
eetgerei, behangpapier en
gebruiksartikelen. Dit zeer
mooie blad leert bovendien
ook het aanwenden van
fotografie in funktie van
het dekoratief paneel. J a n
d'Haese bespreekt ten slotte dierenschilder Alfons
van Meirvenne. Kijk is zowel op gebied van inhoud
als van uiterlijke vorm een
blad dat alle lof verdient.

i
I Hel federalisme >
I
l
I in Vlaanderen
maandag heeft staatsleer iverd behandeld I
I « Verleden
Het Feniioen » op een door Dr. Jur. P. Beeckvxan,
pershonferentie de uitgave terwijl
volhs vertegenwoor- I
I aangelwndigd
van een boeh diger D. de Coninch de
over het federalisme.
Dit praktische
mogelijhheden
iverk kicani, tot stand door uiteenzet.
I
I samenwerl-mg
-can KVHV
De ehonoinische en sociaen Gent. VVB en le beschouwingen i.v.m. het
I T.evven
VAB^VTB. Onder de titel federalisme
zijn van de
« Federalisme tn Vlaande- hand van A Vanvoorde.
i
» hebhen verschillend,'
I ren
üe bekende schrijver .4.
Vlaamse fedendislen, waar- De Bruyne brengt een geonder
schiedkundig
overzicht I
I woordiger V.U.-voH-svertegende Covinck bij- waarbij aansluitend een dogeleverd roor dit kninentair gedeelte.
I
I dragen,
werl- dat tot een teer Ix'Tot slot volgt een bibliodokutiient in1- grafie van de hatut van Dr.
I langirekLend
I
qegroeid is. De inleiding, Jur. M. Hout man.
door K. van f'nxnrehiert, be« H t federaI handelt de federalistische lismeHei inboek\ laandei
en » is I
'iktiialiteit tn België, ter- uiislritend verkrijgbaar bij
een algemeen overzicht L. van Calck,
I wijl
Marktplein I
van het vraagstvlt geleverd .'j. Schepdaal. Prijs 126 F
Staf J'errept.
te storten op P.R. 4990.42
I werdHet door federalrsme
I
als van L. van Calck.
I.
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NEEN AAN GILSON
D

E verontwaardiging en de
woede in Vlaanaeren betreffende de imperialistische ontwerpen van Gilson is nog sterlc gegroeid en zoelit een uitweg.
De Vlaamse C.V.P.-pers heeft er op bevel
van de verfranste Brusselaar Van den Boeynants zoveel mogelijk over gezwegen in de hoop
dat alles wel van zelf zou voorbijgaan. Het Volk
vooral schijnt niet te weten wat er gebeurt. Als
puntje bij paaltje komt doen veel harde
schreeuwers er het zwijgen aan toe.
De Standaard schreef op 36 en op 29 januari
twee korte stukjes « Radikaal neen » en « Veto »
zonder veel uitleg. Op 31 januari volgde een gevaarlijker stukje, onder het komisch opschrift
« Verder zien ». Daarin lazen we : « Het debat
gaat vandaag niet om Houtem en Spiere, niet
om Moelingen of Remersdaal; het zal morgen
niet om Kraainem gaan. Wij werken op veel
ruimer vlak : voor de totstandkoming van een
kultureel volkomen en sociaal gezonde Nederlandse gemeenschap in een Belgische staat... »

B

ELACHELIJK is het steeds
de Vlamingen een gouden toekomst voor te spiegelen door hen op het huidige ogenblik een nederlaag te doen slikken. Op die gouden toekomst wachten we al 132 jaar. Nederlagen slikken we elke dag. Onze gouden toekomst zal er
niet komen door stelselmatig nederlagen maar
door een lange reeks overwinningen.
Houtem en Spiere, Moelingen en Remersdaal, Edingen en Ronse, Kraainem en Dilbeek
hebben wel belang. Wij vragen ons af waarom
we nog een enkele gemeente aan de verfransing
moeten prijsgeven. Wat Vlaams is moet Vlaams
blijven. Wat Waals is moet Waals blijven. Dat
is het enige gezonde beginsel. Dat men het beslist en zonder uitzonderingen toepast.
Wij vragen toch ook niet dat Vise of Kasteelbrakel of Borgworm (vroeger zelfs Vlaamse
stad) zouden vernederlandsen. De Walen mogen
het vandaag hebben en houden. Evenals zij
vandaag en morgen hun Waterlo mogen hebben
en houden.
Wij hebben reeds honderduizenden Vlamingen in Wallonië en Brussel zien verloren gaan.
Elk jaar wijken nog duizenden Vlamingen uit
en gaan daar verloren. Ook hieraan moet een
einde gesteld worden door een degelijk tweetalige inrichting te Brussel en door de industrialisering van Vlaanderen, die de uitwijking van-

zelf zal doen stil vallen. Het zijn echter niet de
30 miljard voor de Borigane en de 3000 arbeiderswoningen, die men daar per jaar voor
vreemdelingen bouwt, die ons geruststellen !

O

NDERTUSSEN willen ws
de honderdduizend Vlamingen in Vlaamse gemeenten en gehuchten langs de taalgrens en in
de randgemeenten van Brlissel voor onze volkskracht behouden, door ze aan de veyfransing
langs de « faciliteiten » om, te onttrekken.
Geen enkel vergelijk ! Het zuiver beginsel
dient strak doorgevoerd. Zo voor de Vlamingen
als voor de Walen. Dat is de enige gezonde politiek. De rest is imperialisme en uit de tijd. Het
jaagt de gemoedereu op en leidt tot onophoudelijke twist en tweedracht. Wat we kunnen missen als kiespijn. Er zijn zo al andere rottende
\raagstukken genoeg.

•**- LLEEN bij federalisme is
het Vlaams grondgebied veilig. Alleen omdat de
franstaligen voelen dat het daarheen gaat dat
ze een bliksemaanval ingezet hebben met Gilson - Lefèvre - Spaak als steunpilaren en de
acht Vlaamsgezinde ministers Bertrand (oudvoorzitter van de Vlaamse C.V.P.-vleugel), Dequae, De Clercq en van Elslande (drie oud-medewerkers van Grammens), Custers (oud-VNVer), Seghers, Spinoy en Fayat als willoze werktuigen !
Waarom toch hebben die acht Vlaamsgezinde ministers zich als zulke knechten gedragen in plaats van onmiddellijk met ontslag te
dreigen. Dreigen was reeds voldoende !
Het antwoord ligt in het Belgisch unitarisme waar achter de schermen Hof, Loge, Kerk,
Kapitaal en unitaire partijleidingen de politiek
leiden. Hier huizen uitsluitend franstalig imperialisme en de koloniseringsdrift.
Het is de mentaliteit van de liberale Brusselse studenten, waar voorzitter Van Audenhove
volgens Le Soir verklaarde dat het Frans in
Vlaanderen beter moet onderwezen worden !
Zoals men weet kennen de Vlamingen geen
Frans, Walen en Brusselaars wel Nederlands !
Van Audenhove noemde het een «misdaad»
de jonge Vlamnigen te willen beletten Frans
te leren !

O

OIT iets van gehoord, lezer ? Wij kennen alleen de stelselmatige veldtochft tegen het aanleren van het Nederlands te
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Groot gemak van b e t a l i n g .
Uitzonderlijke

EEN, duizendmaal neen :
van de grote partijen heeft Vlaanderen niets ve
verwachten. Gisteren niet en morgen niet. Maar
ook vandaag niet, op dit zo beslissend ogenblik.
Wij Jhebben geen keuze : verbetener en radikaler dan ooit moeten wij in het verzet staan.
Verbetener en radikaler moeten wij verder werken aan het uitbouwen van een Vlaamse tegenaanval, aan het veroveren van macht .
Op dit ogenblik kijken honderdduizenden in
Vlaanderen op naar de Volksunie. Van de verkozenen der Volksunie verwachten zij een verbeten en radikaal vasthouden aan het Vlaams
eisenprogramma. Van de partij zelf verwachten
zij een uiterste inspanning om de franskiljonse
vloedgolf te keren.
Laten wij hen niet ontgoochelen !
Laat ons gezamelijk onze schouders zetten
onder de taak van de eerstvolgende weken : met
alle V l a a m s - nationale middelen, met alle
vlaams-nationale macht, dag en nacht ons protest laten weerklinken : neen aan Gilson !
WIM JORISSEN.

Bij elke aankoop vanaf 1000 F o n t v a n g t iedere klant een
g e l d b o n die een w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d v a n 5 % v a n de
aangekochte w a r e n die u i t g e w i s s e l d w o r d e n o p het einde v a n
het jaar in speciën of natura.
leder klant l i d v a n de V o l k s u n i e w o r d t b i j ons met geheel
zijn gezin verzekerd voor 100.000 F.
Vanaf deze maand en dit geheel het jaar door w o r d e n er
iedere maand 2 artikelen aangeboden aan een uiterst lage
prijs.

39.69.57

percelen van 6 en 9 meter

N

Huis Magda

volgens
hypermoderne
methode

IN GRONDEN

Brussel en in Wallonië. Van Audenhove zegt
het omgekeerd !
Op de Vlaamse P.V.V.-ers kunnen we rekenen. Ze hebben hun kongres over de WaalsVlaamse verhoudingen weer eens uitgesteld. Na
die rede van Van Audenhove begrijpen we waarom ! De Vlamingen mogen de stellingen van de
grote meerderheid van de liberalen, ook van De
Clercq en Merchiers (Gent) Van Audenhove
(Leuven), Gillon (Kortrijk), Vreven (St Truiden) en Lahaye (leper) niet kennen !
Van Audenhove nodigde de Brusselaars uit
ten minste één vreemde taal te leren. Dat moest
het Nederlands niet zijn !
Welke maatstaf legt hij aan ?
Geldt het niet het binnenlands verbruik ?
De franstaligen moeten de taal niet leren van
de Vlaamse meerderheid !
Het belang van de taal ?
Waarom moeten de Vlamingen dan Frans
leren nu het Engels, Russisch en Spaans de
wereldtalen zijn en zelfs het Duits, het Portugees, het Hindoestani, het J a p a n s en het Araabs
in de wereld belangrijker worden of geworden
zijn dan het Frans !
Fantastisch, eerder een Zuidamerikaanse of
Aziatische taal te leren vóór de taal van het
buurvolk waar men dagelijks voeling mee heeft
Fantastisch een partijvoorzitter van een
unitaire parij — een Vlaming — die de franstaligen in hun rascisme gaat steunen !
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5.200 F
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dit aanbod is slechts g e l d i g tot 28 f e b r u a r i a.s.
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